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BAB I
PENDAHULUAN
A. PENGERTIAN JUDUL
PUSAT KEBUDAYAAN JEPANG DI JAKARTA :
Adalah wadah pengenalan dan promosi kebudayaan Jepang sekaligus sebagai wadah
pertukaran kebudayaan antara Indonesia dengan Jepang agar dapat mempererat
hubungan dan saling pengertian kedua negara serta memperkenalkan Jepang agar
masyarakat Indonesia memahami Jepang dari sudut pandang kebudayaan dan kehidupan
masyarakatnya juga mewadahi aktivitas pengembangan budaya Jepang.
B. LATAR BELAKANG
1. Umum
Membina hubungan baik antar negara-negara di dunia saat ini dirasakan menjadi
suatu keharusan, mengingat secara lahiriah setiap insan tidak dapat ‘berdiri sendiri’
atau saling memiliki tingkat ketergantungan yang kolektif. Dalam era globalisasi,
Indonesia perlu meningkatkan kualitas hubungan dengan negara – negara yang
menjadi model masa depan yang salah satunya adalah Jepang. Hubungan Bilateral
Indonesia – Jepang semakin bertambah erat dan luas. Pada abad ini Jepang
memegang peranan penting di dalam perkembangan ekonomi dan ipteks, baik di
kawasan Asia maupun dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang
memacu diri di bidang industri mempunyai hubungan kemitraan dengan Jepang di
dalam beberapa bidang. Oleh karena itu Indonesia perlu memahami Jepang dalam
beberapa aspek, misalnya: perkembangan ipteks, pendidikan, kebudayaan, dan
ekonomi. Setiap negara atau bangsa tentu memiliki keunggulan kebudayaan dan
kearifan (wisdom) kehidupan yang dapat mendorong kehidupan yang sejahtera,
keharmonisan, keadilan, dan kedamaian.1)
Hubungan diplomatik yang diawali dengan penandatanganan perjanjian perdamaian
Indonesia – Jepang pada 20 Januari 1958 antara Menlu RI Soebandrio dan Menlu
Jepang, Aichiro Fujiyama menjadi awal langkah persahabatan kedua negara yang
pada tahun 2008 sudah mencapai umur setengah abad. Hubungan yang dijalin tidak
hanya sebatas hubungan ekonomi saja, tetapi sudah meluas ke bidang pendidikan,
perdagangan,bantuan,pertahanan dan pertukaran kebudayaan.Kebudayaan adalah
proses Kehidupan manusia meliputi
etika,
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kesatuan tanpa terpisahkan. Oleh karena itu Indonesia dan Jepang sebagai dua
bangsa yang besar mempunyai kewajiban untuk berpegang teguh kepada
kebudayaannya masing-masing sebagai hasil proses dari hidup, kehidupan dan
penghidupan berdasarkan sejarah yang dilaluinya. Kebudayaan menunjukkan suatu
pengertian yang luas untuk kompleks, dimana tercakup baik untuk segala sesuatu yang
terjadi untuk dialami manusia secara personal untuk kolektif maupun bentuk – bentuk
yang dimanifestasikan sebagai ungkapan pribadi seperti yang dapat disaksikan
dalam sejarah kehidupannya baik hasil – hasil pencapaian yang pernah ditempatkan
umat manusia untuk diwariskan secara turun temurun, maupun proses perubahan serta
perkembangan yang sedang dilalui dari masa ke masa.2)
Pertukaran kebudayaan Indonesia – Jepang semakin banyak dan luas hingga saat ini.
Seperti contoh adalah bidang Pendidikan yaitu adanya jalur beasiswa dan
pertukaran pelajar untuk belajar di negara Jepang oleh Kedutaan Besar Jepang dan
perusahaan - perusahaan Jepang di Indonesia. Di Indonesia, jumlah orang yang
belajar bahasa Jepang semakin meningkat, menjadi ke-4 terbanyak di seluruh dunia,
dengan lebih dari 270.000 orang pembelajar bahasa Jepang.
Selain itu yang sekarang marak adalah pertukaran Kebudayaan antara kedua
negara. Banyak acara atau festival –festival Kebudayaan jepang yang diadakan di
Indonesia, begitu juga kebudayaan Indonesia yang dipentaskan di Jepang. Hal ini
sangat berguna untuk mempererat hubungan kedua negara, agar masing – masing
negara lebih paham terhadap kondisi dan kebudayaan antar negara, sehingga
masyarakat umum menjadi tertarik untuk mempelajari kebudayaan tersebut.
Dalam bidang pendidikan Indonesia dengan jepang mengadakan program beasiswa,
salah satunya adalah beasiswa Monbukagakusho scholarship dari Kedutaan Besar
Jepang di Indonesia. Menurut informasi dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia
sampai Mei 2006 terdapat 1.553 mahasiswa dari Indonesia yang menempuh
pendidikan di Jepang melalui program beasiswa tersebut. 3 ) Baru – baru ini pada
bulan januari 2008, Indonesia mendapat kunjungan Pangeran Akishino dalam rangka
perayaan 50 tahun hubungan persahabatan RI – Jepang. Menurut Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono, Jepang adalah mitra ekonomi terpenting bagi Indonesia selama
setengah abad hubungan diplomatik dijalin.4)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pada 3 pilar pada hubungan
Jepang – Indonesia, yaitu : pilar pendidikan, pilar budaya, dan pilar persahabatan
Soerjanto Poespowardojo,1983
commit to user
Buklet Beasiswa Monbukagakusho, Kedubes Jepang di Indonesia
4)
KOMPAS hal 1, 21 Januari 2008-08-01
2)

3)
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antar pemuda. Hal ini penting sekali agar generasi muda dapat mewarisi dan
memajukan hubungan ini di masa mendatang. 5 ) Oleh karena itu Indonesia perlu
mempelajari kearifan bangsa lain khususnya Jepang agar dapat menggunakan
sebagai pelajaran bagi perkembangan bangsa dan negara yang lebih arif yang
berkemakmuran, harmoni, adil, damai, dan berke-Tuhan-an, sebagaimana yang
dicita-citakan. pemerintah berkewajiban untuk membangun hubungan sosial yang
kondusif bagi warga negaranya, baik yang bersifat intern atau antar masyarakat
maupun pergaulan ekstern dengan negara lain. Peran nyata yang dapat dilakukan
pemerintah dalam merespon tuntutan kebutuhan sosial ini salah satunya adalah berupa
penyediaan segala rupa informasi yang mendukung usaha pembelajaran sosial
kemasyarakatan, khususnya pada wacana ini yaitu yang terkait dengan konstruksi
hubungan bilateral. Berdasarkan pembelajaran tata negara, metode dalam
membangun hubungan antarnegara yang efektif salah satunya diawali dengan
pendekatan budaya. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, maka sebuah fasilitas
yang tepat untuk menjawab tuntutan yang ada adalah Pusat Kebudayaan Jepang
(Japanese Cultural Center )
2. Khusus
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia semakin maju pesat dan
canggih, berbagai perubahan yang melanda dunia dapat segera mempengaruhi
bagian dunia lain. Persahabatan antar Negara mutlak diperlukan demi kemajuan
yang saling menguntungkan. Setiap bangsa memandang pentingnya hubungan baik
antar Negara dan berupaya agar persahabatan antar bangsa – bangsa tersebut
bisa saling mengerti untuk saling memahami latar belakang budaya yang membentuk
suatu bangsa. Setiap bangsa di dunia memiliki kebudayaan yang khas. Pengenalan
kebudayaan suatu Negara kepada Negara lain merupakan satu cara efektif untuk
mempertahankan ciri khas kebudayaan yang merupakan identitas suatu negara.
Sehingga

setiap

Negara

mempunyai

kepentingan

untuk

memperkenalkan

kebudayaannya kepada Negara lain, salah satunya adalah dengan mendirikan Pusat
Kebudayaan di Negara sahabat yang akan mempererat hubungan antar masing –
masing Negara.
Pusat Kebudayaan jepang di Jakarta sudah berdiri sejak tahun 1973, namun hingga
saat ini belum mempunyai bangunan sendiri. Bangunan yang dihuni saat ini adalah
bangunan yang disewa sehingga banyak masalah yang terjadi pada bangunan,

commit to user
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antara lain : bangunan sekarang tidak mengungkapkan karakter bangunan sebagai
pusat kebudayaan jepang, banyak kegiatan yang diadakan diluar pusat kebudayaan
Jepang , karena bangunan yang ada tidak dapat menampung kegiatan dan tidak
ada lahan untuk pengembangan di sekitar lokasi.
Potensi kota Jakarta sebagai pusat informasi Budaya :
Pemilihan kota Jakarta sebagai lokasi Pusat Kebudayaan Jepang mempunyai
beberapa alasan :
-

Potensi Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dengan fungsinya sebagai pintu
gerbang utama kawasan Indonesia

-

Sebagai tempat kedudukan perwakilan / kedutaan Negara sahabat

-

Potensi Ibu kota yang lebih siap menerima arus globalisasi

-

Fasilitas dan prasarana yang lebih memungkinkan untuk membangun pusat tersebut

-

Jakarta sebagai kota besar dengan masyarakatnya yang heterogen juga lebih
bisa menerima kehadiran kebudayaan asing ditengah – tengah mereka

-

sebagai tempat kegiatan pusat kebudayaan Negara asing seperti yang sudah
ada :
•

Culture Centre Francais ( CCF ) ( Pusat Kebudayaan Prancis )

•

Erasmus Huis ( Pusat Kebudayaan Belanda )

•

Goethe Institute ( Pusat Kebudayaan Jerman )

•

British Council ( Pusat Kebudayaan Inggris )

Sehingga pemilihan lokasi kota Jakarta sebagai lokasi Pusat Kebudayaan Jepang
yang kan direncanakan akan mendukung program kegiatan untuk memperkenalkan
Kebudayaan Jepang kepada masyarakat Indonesia.
C. PERMASALAHAN
Bagaimana merencanakn dan merancang suatu bangunan pUsat Kebudayaan jepang di
Jakarta yang dapat mewadahi kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan
kebudayaan Jepang dengan menerapkan Arsitektur Neo vernakular Jepang pada
bangunan sehingga dapat mencitrakan karakter bangunan tersebut.
D. PERSOALAN
1. Menentukan Lokasi site yang tepat untuk dapat menunjang kegiatan – kegiatan yang
diwadahi

commit to user
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3. Menampilkan citra Arsitektur Jepang yang ada baik ruang, gubahan massa, maupun
landscape

dengan

mempertimbangkan

dan

menyelaraskan

citra

arsitektur

lingkungannya.
E. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Menyusun konsep Perencanaan dan Perancangan Pusat Kebudayaan Jepang di
Jakarta sebagai wadah pengenalan kebudayaan Jepang serta dapat meningkatkan
kerja sama budaya Indonesia – Jepang
2. Sasaran


Menganalisa Kegiatan – kegiatan mengenai kebudayaan Jepang baik itu festival,
seminar dll sehingga mendapatkan kebutuhan ruang yang dapat menampung
kegiatan.



Menampilkan bentuk Pusat Kebudayaan Jepang yang dapat mencitrakan
bangunan Pusat Kebudayaan Jepang



Mendapatkan suatu konsep perencanaan dan perancangan Pusat Kebudayaan
Jepang di Jakarta

F. BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN
1. BATASAN
a. Pembahasan terutama pada masalah – masalah yang berkaitan dengan Pusat
Kebudayaan Jepang di Jakarta
b. Jangkauan pelayanan diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya
dan Jakarta khususnya.
2. LINGKUP PEMBAHASAN
Pembahasan dibatasi pada masalah-masalah arsitektur. Hal-hal yang diluar bidang
arsitektur yang mendukung akan dibahas seperlunya sebagai bahan referensi dan
panduan pelengkap pada proses perancangan
G. METODE PEMBAHASAN
1. TAHAP PENDAHULUAN
Mengidentifikasi masalah melalui observasi dan studi literatur berdasarkan isu – isu
dan fenomena yang ada, meliputi :
a. Latar belakang
b. Permasalahan

commit to user
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c. Persoalan
2. TAHAP TINJAUAN TEORI DAN DATA
Mengumpulkan data – data tentang hubungan Indonesia – Jepang, arsitektur
vernakular melalui studi literatur
Ada 2 tinjauan teori yaitu :


Kebudayaan Jepang



Arsitektur neo Vernakular

Tinjauan data mengenai Perkembangan hubungan Indonesia - Jepang dan Kota
Jakarta sebagai objek
3. TAHAP SINTESIS UNTUK BANGUNAN YANG DIRENCANAKAN
Informasi dan data yang diperoleh disimpulkan untuk menentukan bangunan yang
akan direncanakan.
4. TAHAP ANALISA DAN PENYUSUNAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Konsep perencanaan dan perancangan disusun berdasarkan tahap analisis pada
tahap sebelumya. Menjadi solusi dari permasalahan – permasalahan sebelumnya.
5. TAHAP TRANSFORMASI DESAIN
Pemindahan dari konsep ke desain
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
BAB I

PENDAHULUAN
Berisi judul, pengertian, latar belakang, permasalahan dan persoalan yang
ada, tujuan dan sasaran pembahasan, metode pembahasan serta sistematika
pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Mengemukakan tentang pengertian tentang kebudayaan secara umum.
Mengemukakan tentang pusat Kebudayaan, juga menjelaskan tentang
Kebudayaan Jepang. Menjelaskan tentang aristektur neo vernakular yang
akan dipakai dalam mearancang bangunan Pusat Kebudayaan Jepang.

BAB III

TINJAUAN DATA
Berisi studi Banding atau preseden Pusat Kebudayaan Jepang yang sudah ada
di Jakarta serta pusat kebudayaan lain yang ada, juga menjelaskan tentang
kota Jakarta sebagai lokasi yang terpilih.

BAB IV

PUSAT KEBUDAYAAN JEPANG DI JAKARTA
Menjelaskan tentang pengertian Pusat Kebudayaan Jepang di Jakarta yang

commit
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yang diwadahi.
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BAB V

ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PUSAT KEBUDAYAAN JEPANG
DI JAKARTA
Penganalisaaan dan pemecahan permasalahan untuk menyusun konsep
perencanaan dan perancangan Pusat Kebudayaan Jepang di Jakarta.

BAB VI

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PUSAT KEBUDAYAAN JEPANG
DI JAKARTA
Berisi rumusan Konsep perencanaan dan perancangan Pusat Kebudayaan
Jepang di Jakarta sesuai hasil analisis

commit to user
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KEBUDAYAAN
1. KEBUDAYAAN SECARA UMUM
a. Pengertian Kebudayaan
Menurut seorang antropolog E.B taylor kebudayaan adalah keseluruhan yang
komplek meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat
dan segala kecakapan serta kebiasaaan yang diperoleh oleh manusia sebagai
anggota masyarakat.
Kebudayaan lebih lanjut dijelaskan memiliki tiga wujud yaitu:
-

Sebagai suatu kompleks dalai de-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dll

-

Sebagai suatu kompleks aktifitas kelakuan berpola dari menusia dalam
masyarakat (social)

-

Sebagai benda hasil karya manusia (fisik) (Koentjaraningrat, 1983).
Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia yang dipunyainya sebagai
makhluk social digunakan untuk memahami dan menafsirkan lingkungan yang
dihadapinya.1)
Masing-masing dilahirkan kedalam suatu kebudayaan yang bersifat kompleks dan
kebudayaan itu kuat sekali pengaruhnya cara hidup serta berlaku selama hidup kita.
Kebudayaan adalah hasil proses belajar dan tidak tergantung dari transmisi biologis
atau pewarisan malalui unsure genetic. Semua manusia dilahirkan dengan tingkah
laku yang kampir selalu digerakkan oleh isting dan naluri walaupun dari bagian
kebudayaan namun mempengaruhi kebudayaan, misalnya kebutuhan akan mekanan
adalah kebutuhan dasar yang tidak termasuk kebudayaan. Tetapi bagaimana
kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi apa yang kita makan dan bagaimana cara kita
makan adalah bagian dari kebudayaan kita. Jadi semua orang makan, tetapi
kebudayaan berbeda melakukan kegiatan- kegiatan dasar itu dengan cara yang
berbeda pula.2)
Kebudayaan manusia bukanlah suatu hal yang timbul sekali atau bersifat sederhana.
Tiap masyarakat mempunyai suatu kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan
masyarakat lain dan kenudayan itu merupakan suatu kumpulan yang berintegrasi
dari cara-cara berlaku yang dimiliki bersam dan kebudayaan yang bersangkutan

1)

Parsadi Suparlan, 1982
2)
TO Ihromi.,1986
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secara unik mencapai penyesuaian kepada lingkungannya. Jadi pengertian
kebudayaan dapat dirumuskan sebagai seperangkat niali-nilai dan cara berlaku
(artinnya kebiasaan) yang diperlajari yang pada umumnya dimiliki bersama oleh
para warga dalam suatu masyarakat.
Walaupun benar bahwa unsure-unsur dari suatu kebudayaan tisak dapat dimasukkan
kedalam kebudayaan lain tanpa mengakibatkan sejumlah perubahan pada
kebudayaan itu, kebudayaan tidaklah bersifat statis ia selalu berubah. Tanpa
adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur budaya asing sekalipun
suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu, pasti akan berubah dengan
berlalunya waktu.
b. Fungsi Kebudayaan
Fungsi kebudayaan berawal dari adanya kebutuhan menjadikan kebudayaan
sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan, dan agar kebudayaan mewujudkan
berbagai macam kelakuan . jika kebudayaan tadi akan hilang. Jadi kebudayaan
mendasari dan mendorong terwujudnya suautu kelakuan sebagai pemenuhan
kebutuhan yang timbul.3)
c. Wujud Kebudayaan
Kebutuhan merupakan kompleks ide-ide gagasan, nilai, norma yang sifatnya abstrak,
tidak dapat dilihat, didengar, diraba, leyaknya ada didalam alam pikiran warga
masyarkat ditempat kebudayaan yang bersangkutan hidup, berfungsi sebagai pola
kelakuan.4)
d. Hubungan Kebudayaan dengan Kesenian
Kata kebudayaan serinag disama artikan secara sempit dengan kesenian, padahal
kesenian hanya merupakan bagian dari kebudayaan (Koentjoroningrat,1983)
Kata kesenian mengandung arti hasil pekerjaan manusia melalui keterampilannya
menghasilkan sesuatu kreasi dan ekspresi sehingga timbul keindahan. Arti lain kata
kesenian adalah perihal seni, keindahan, keahlian membuat karya bermutu dilihat
dari segi keindahan, kehalusan, dsb.5)
Kesenian dipandang secara psikologis adalah:
Pernyataan emosi yang merupakan penafsiran sembilan dan sekarang mengandung
ari sebagai gubahan garis, bentuk, warna dengan rangkaian gerak tangan, suara,
atau perkataan yang dipengaruhi irama khusus.6)

3)

WJS Poerwodarminta,1983
WJS Poerwodarminta,1983
5)
WJS Poerwodarminta,1983
6)
WJS Poerwodarminta,1983
4)
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Secara singkat kata kesenian adalah segala sesusau mengenai yang merupakan
penjelmaan rasa indah manusia yang dilahirkan dalam bentuk yang dapat
ditangkap oleh indera pendengaran, penglihatan ataupun media perantara
gerak.7)(Herawati, 1982)
Kesenian itu sendiri dapat dipilah menjadi:
Verbal Art
Yang berupa literature seperti puisi, cerita dan essay.
Non-Verbal Art
Yang terbagi atas komposisi musik yaitu suara, ritme, harmoni, dan visual design yaitu
garis, bentuk, dan warna.
Mixed Art
Yang berupa gabungan Verbal Art dengan Non-Verbal Art, seperti seni tari yaitu
seni yang terbentuk dari seni gerak dengan seni musik 8)
Adapun fungsi kesenian, tujuan, macam-macam jenisnya, unsure-unsur pendukung
kegiatan kesenian, dan penyajiannya sebagai berikut:
1) Fungsi kesenian
Fungsi kesenian dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: terhadap pribadi/
individu, terhadap social dan sebagai wadah seni itu sendiri yang berupa fisik:
a) Fungsi kesenian untuk pribadi/ individu adalah:


Sebagai ungkapan keindahan



Sebagai penyaluran batin secara positif



Sebagai pembentukan pribadi



Sebagai akspresi pribadi senimannya

b) Fungsi social masyarakat


Sebagi alat pengalaman



Seni adalah satu sisi di dalam dimensi kemanusiaan yangn bulat. Ia tidak
Cuma rekreatif yang menwarkan hinuran semata-mata. Akan tetapi terselip
nilai lebih yang lain. Dan kelebihannya itu adalah mampu menggugah
sekaligus

membangkitkan

kesadaraan

seseorang.

Umunya

orang

menyebutnya dengan kesadaran kita.


Sebagai ukuran tinggi rendahnya budi atau derajat kemanusiaan



Disini akan terlihat bahwa seni sebagai hasil karya manusia akan dapat
membedakan derajat seseorang dari hasil yang dicapai. Begitu pula dengan

7)

Herawati ,1982
8)
Herawati ,1982
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tingkat kesenangan seseorang. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehidupan
zaman dahulu bahwasanya para bangsawan akan mempunyai seni yang
nilainya lebih tinggi dengan kesenian masyarakat bila para bangsawan
memiliki tari klasik sedangkan rakyat biasa dengan tarian rakyatnya.
c) Fungsi Fisik / Kebendaan
Bertolak dari suatu anggapan bahwa seni selalu memantulkan keindahan,
maka orang menyamakan seni dengan keindahan yang cenderung untuk
mengolah suara gerak serta ketrampilan tangan misalnya saja nyanyian,
kidung, tarian – tarian tradisional, gamelan, kerajinan ukir- ukiran dan lain
sebagainya. Dengan demikian butuh suatu penampungan kegiatanguna
penyajian karya – karya seni dari bentuk kesenian tersebut.
2) Tujuan kesenian
a) Seni untuk Aksentuasi
Sesuatu pandangan hidup yang menyebabkan sekalian bentuknya menjurus
kepada

hal

tersebut.

Keseniannya

membawa

suatu

suasana

yang

dikehendaki, karya ini seperti candi untuk digunakan sebagai tempat
pemujaan yang bersifat religius.
b) Seni untuk Keindahan
Karya ini langsung dengan bidang keindahan seperti : tarian wayang, sajak
dan sebagainya.
c) Seni untuk Pendidikan
Pencerminan nilai – nilai contoh yang baik sebagai pelajaran hidup, hal ini
dipentaskan seperti pertunjukan wayang kulit yang selalu berkisar
pertentangan antara keburukan dan kebenaran, hal ini seperti keadaan
kehidupan manusia di masyarakat.
d) Seni sebagai Keselamatan
Untuk kesehatan diri, seperti seni beladiri, pencak silat, anggar, gulat dan
sebagainya
e) Seni untuk Perdagangan
Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian, kerajinan perak, emas,
alumunium dan sebagainya.
f) Seni untuk Perhiasan
Yang dapat menyebabkan rasa bahagia dan kesejahteraan, seperti seni
mode, seni lukis, seni merangaki bunga dan sebagainya.
3) Macam – macam Kesenian commit to user
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a) Seni Rupa
Segala macam kesenian yang hanya dapat dinikmati keindahannya dengan
penginderaan mata, yaitu : seni lukis, seni kriya
b) Seni Gerak
Meliputi seni tari, seni pentas dan seni sandiwara. Hakikat hasil budi manusia
dalam pernyataan keindahan dan nilai – nilai dengan perantaraan dan sikap
yaitu : seni drama, seni tari, pencak silat, akrobatik
c) Seni Suara
Meliputi apa yang disebut seni instrumental, seni suara dan seni sastra, dari
hasil budi manusia dalam pernyataan keindahan nilai – nilai dengan
perantaraan bunyi, irama dalam ikatan keselarasan yaitu : seni vocal,
instrumental, opera.
4) Macam – macam kesenian berdasarkan pembidangan Depdikbud dalam pola
pengembangan kesenian yaitu :
a) Seni Tari
b) Seni Karawitan
c) Seni Sastra
d) Seni Rupa
e) Seni Musik
5) Unsur – unsur pendukung kegiatan Kesenian yaitu :
a) Seniman sebagai produsen seni
b) Karya seni sebagai objek seni
c) Masyarakat sebagai konsumen konsumen seni dan pengapresiasi seni
6) Penyajian
Penyajian dalam kesenian tersebut dijelasakan sebagai berikut :
a) Seni Gerak dan Seni Suara
Pertunjukan seni gerak dan seni suara biasanya disebut pementasan yaitu
kejadian untuk menunjukkan hasil karya seniman dalam kegiatan olah seni.
Sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat termasuk seniman, kritikus,
apresiator, pengamat seni. Jarak penonton dengan stage didasarkan atas
perhitungan yang dipengaruhi oleh faktor – factor sebagai berikut :


Kemampuan mata dalam melihat gerakan



Kemampuan telinga dalam menangkap bunyi yang dihasilkan oleh sumber
bunyi

b) Seni Rupa

commit to user
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Ruang yang diguankan media komunikasi antara pengunjung dengan koleksi
dalam visualisasinya akan menyangkut :
-

Komunikasi non fisik, yaitu mengenai kegiatan penelitian, pengembangan
dan rekreasi

-

Komunikasi fisik, yaitu mengenai pengamatan daya pandang dalam
pengamatannya.



Tempat Pameran bersifat tetap dan temporer dengan mempertimbangkan
perkembangan materinya disajikan sebagai :
-

Pameran tetap dan temporer mneyajikan koleksi dan mempunyai nilai

-

Pameran Koleksi yang mempunyai cirri khas dalam berat, panjang, warna
maupun bentuk



Jenis materi dalam penyajiannya disajikan sebagai :
-

Materi asli / hidup yang dipelihara

-

Materi tiruan/ duplikat ( gambar,slide,film,kerangka atau fosil ) yang bias
mewakili materinya.



Komunikasi dalam pengamatan koleksi
Dalam memamerkan koleksinya, ruang pameran lokasi berfungsi sebagai
media

komunikasi antara pengunjung dengan obyeknya

melibatkan

komunikasi fisik maupun non fisik.
-

Komunikasi non fisik terdiri dari :
Aspek Pelestarian
Usaha pelestarian terhadap koleksinya yaitu :
o Terhadap kemungkinan perusakan
o System penyajian yang mendukung aspek pelestarian
o Perlunya sarana dan prasarana pelestarian
Aspek Rekreasi
Sarana penyegaran dari kondisi jenuh terhadap aktifitas sehari – hari,
yaitu :
o Penyajian dengan keleluasaan gerak
o Kondisi suasana yang dinamik

-

Komunikasi fisik
Sirkulasi dalam pengamatan koleksi
Pengamatan pengunjung berdasar system penyajian koleksi yang
menyangkut dimensi, sistematiak golongan, besaran massa serta
suasananya.
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2. PUSAT KEBUDAYAAN
a. Pengertian
Merupakan suatu wadah yang menjadi pokok pangkal berbagai aspek kehidupan
yang menampilakn karya, gagasan atau ide dari berbagai unsur budaya suatu
bangsa. Aspek tersebut meliputi adat istiadat, kesenian, bahasa, moral, hokum,
kepercayaan dan ilmu pengetahuan
b. Fungsi
Fungsi dari pusat kebudayaan adalah :
1) Tempat untuk mempelajari aspek – aspek kebudayaan
2) Tempat bertemu dan mendiskusikan hal – hal yang berhubungann dengan
kebudayaan
3) Tempat mempertunjukan kegiatan – kegiatan kebudayaan
4) Tempat pertukaran kebudayaan antar suatu bangsa
5) Sebagai sarana bertemunya dua kebudayaan dalam mewujudkan persahabatn
antara kedua bangsa
6) Sebagai wadah untuk rekreasi yang bermanfaat dalam usaha mengembangkan
kebudayaan masing – msing negara
c. Tujuan
Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kebudayaan suatu Negara dan unutk
mempelajari kebudayaan dan peradaban manusia untuk memberikan pengertian
yang lebih mendalam tentang kebudayaan suatu Negara. Selain itu juga untuk
mempererat persahabatan antar Negara. Sedangkan tujuan pengunjung adalah
menikmati kegiatan yang disuguhiuntuk rekresi, menambah wawasan pengetahuan.
d. Kegiatan dan Pihak yang Terlibat
Kegiatan yang dilakukan antara lain :
1) Mengadakan pertukaran ahli di bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ilmu
pengetahuan dan olahraga
2) Mengadakan pengajaran kesenian dan bahasa
3) Mengadakan kegiatan – kegiatan diskusi, seminar, symposium
4) Memproduksi, mengkoleksi pertukaran material berupa buku, fotografi dan lain
sebagainya
5) Survey dan riset untuk program pertukaran kebudayaan
6) Aktifitas yang mendukung kegiatan suatu yayasan, misalnya keperluan amal,
mencari dana
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2) Pihak pemain seni yang mengisi acara kebudayaan
3) Pihak pengunjung yang mempelajari dan menikmati acara kebudayaan
B. JEPANG DAN KEBUDAYAANNYA.
1. Pengenalan Negara Jepang secara Umum
a. Letak Geografis
Negara Jepang terdiri lebih dari 6.800 pulau.
Kebanyakan pulau tersebut sangat kecil, hanya
340 pulau yang luasnya lebih dari 1 km2. Empat
pulau utama mencakup 96% dari negeri ini, yaitu
: Hokkaidoo, Honshu, Shikoku, dan Kyuushuu. Sejak
tahun 1868 Tokyo menjadi ibu kota Jepang.
Tokyo

barangkali

merupakan

kawasan

metropolitan paling besar dan paling banyak
penduduknya di dunia. Luas area daratan
seluruh Jepang 378.000 km2.

Gb.II.1 Peta Jepang
Sumber : wikipedia

b. Keadaan Iklim
Bentangan Negara Jepang dari utara ke selatan cukup panjang sehingga cuaca
sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Cuaca berubah sejalan dengan
musim. Ada 4 musim di Jepang yakni : Musim semi (haru) mulai bulan Maret-Mei,
musim panas (natsu) mulai bulan Juni-Agustus, musim gugur (aki) mulai bulan
September-November dan musim dingin (fuyu) mulai bulan Desember-Februari.
Keadaan temperature rata – rata berkisar antara -4°C samapi 25,2°C serta
kelembaban udara berkisar 57 – 74 % dan curah hujan 1000mm – 2000mm
pertahun.
c. Keadaan Alam
Umumnya keadaan alam Negara Jepang terdiri dari daerah pegunungan , yang
luasnya mencapai ketinggian 2.000 meter diatas permukaan air laut, diantaranya
gunung Fuji dengan ketinggian 3.776 m. Diantara gunung – gunung tersebut ada 67
buah yang masih aktif sehingga sering terjadi gempa ringan yang oleh masyarakat
setempat sudah dianggap biasa.
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a. Sejarah Budaya Jepang
Mula-mula China dan Korea banyak membawa pengaruh, bermula dengan
perkembangan budaya Yayoi sekitar 300 SM. Sejak abad ke-16, pengaruh Eropa
menonjol, disusul dengan pengaruh Amerika Serikat yang mendominasi Jepang
setelah berakhirnya Perang Dunia II. Jepang turut mengembangkan budaya yang
original dan unik, dalam seni (ikebana, origami, ukiyo-e), kerajinan tangan (pahatan,
tembikar, persembahan (boneka bunraku, tarian tradisional, kabuki, noh, rakugo), dan
tradisi (permainan Jepang, onsen, sento, upacara minum teh, taman Jepang), serta
makanan Jepang.
Kini, Jepang merupakan salah sebuah pengekspor budaya pop yang terbesar.
Anime, manga, mode, film, kesusasteraan, permainan video, dan musik Jepang
menerima sambutan hangat di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia yang
lain. Pemuda Jepang gemar menciptakan trend baru dan kegemaran mengikut gaya
mereka mempengaruhi mode dan trend seluruh dunia. Pasaran muda-mudi yang amat
cemerlang membawa ujian kepada barang-barang pengguna elektronik yang baru,
di mana gaya dan fungsinya ditentukan oleh pengguna Jepang, sebelum
dipertimbangkan untuk diedarkan ke seluruh dunia.Baru-baru ini Jepang mulai
mengekspor satu lagi komoditas budaya yang bernilai: olahragawan. Popularitas
pemain bisbol Jepang di Amerika Serikat meningkatkan kesadaran warga negara
Barat tersebut terhadap segalanya mengenai Jepang.Orang Jepang biasanya
gemar memakan makanan tradisi mereka. Sebagian besar acara TV pada waktu
petang dikhususkan pada penemuan dan penghasilan makanan tradisional yang
bermutu. Makanan Jepang mencetak nama di seluruh dunia dengan sushi, yang
biasanya dibuat dari ikan mentah yang digabungkan dengan nasi dan wasabi.
Bahkan Sushi memiliki banyak penggemar di seluruh dunia
b. Macam Seni Budaya Jepang
1) Bahasa Jepang
Bahasa Jepang ( Nihongo ) merupakan bahasa resmi di Jepang dan jumlah
penutur 127 juta jiwa. Bahasa Jepang juga digunakan oleh sejumlah penduduk
negara yang pernah ditaklukkannya seperti Korea dan Republik Cina. Bahasa
Jepang terbagi kepada dua bentuk yaitu Hyoujungo, pertuturan standar, dan
Kyoutsugo ,pertuturan umum. Hyoujungo adalah bentuk yang diajarkan di sekolah
dan digunakan di televisi dan segala perhubungan resmi
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a) Lukisan
Lukisan merupakan budaya jepang dari jaman dulu. Kuas air merupakan alat
tradisionalnya. Teknik lukis orang Jepang asli masih digunakan sampai
sekarang.
b) Ukiyo_E
Ukiyo-e adalah sebutan untuk teknik cukil kayu yang berkembang di Jepang
pada

zaman

Edo

yang

digunakan

untuk

menggandakan

lukisan

pemandangan, keadaan alam dan kehidupan sehari-hari di dalam
masyarakat.
c) Ikebana
Ikebana adalah seni merangkai bunga yang
memanfaatkan berbagai jenis bunga, rumputrumputan dan tanaman dengan tujuan untuk
dinikmati keindahannya. Ikebana berasal dari
Jepang tapi telah meluas ke seluruh dunia. Pada
umumnya, bunga yang dirangkai dengan teknik
merangkai dari Barat (flower arrangement) terlihat
sama indahnya dari berbagai sudut pandang
secara tiga dimensi dan tidak perlu harus dilihat
dari bagian depan. Berbeda dengan seni
merangkai bunga dari Barat yang bersifat

Gb.II.2 contoh ikebana
Sumber : wikipedia

dekoratif, Ikebana berusaha menciptakan harmoni
dalam bentuk linier, ritme dan warna. Ikebana tidak mementingkan keindahan
bunga tapi pada aspek pengaturannya menurut garis linier. Bentuk-bentuk
dalam Ikebana didasarkan tiga titik yang mewakili langit, bumi, dan manusia.
d) Sado
Upacara minum teh ( sadō, chadō, jalan teh) adalah ritual tradisional Jepang
dalam menyajikan teh untuk tamu. Pada zaman dulu disebut chatō atau cha no
yu. Upacara minum teh yang diadakan di luar ruangan disebut nodate. Teh
disiapkan secara khusus oleh orang yang mendalami seni upacara minum teh
dan dinikmati sekelompok tamu di ruangan khusus untuk minum teh yang
disebut chashitsu.
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Gb.II.3 Tampak depan tea house di Shizuoka
Sumber : www.geocities.com/nobukaze23/ie.htm

•

Tea House, Kamakura

Gb.II.4 Rumah Teh di Kamakura perpaduan
antara Tradisional dan Modern
Sumber : www.geocities.com/nobukaze23/ie.htm

•

Traditional Tea House, Kyoto

Gb.II.5 Rumah Teh Tradisional di Kyoto
Sumber : www.geocities.com/nobukaze23/ie.htm

Gb.II.6 Contoh Denah Rumah The ( sukiya )
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel
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Gb.II.7 Standar Tea Room
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel

Gb.II.8 Potongan dan ukuran Rumah The ( sukiya )
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel

e) Sodo
Seni menulis indah kaligrafi huruf Jepang. Kaligrafi Jepang biasanya
digunakan untuk hiasan dinding, awalnya hanya karena keindahan tulisan.
Lama-lama ada penulisan tentang filosofi Jepang
atau China sehingga ada kata-kata mutiara yang
ditulis dengan kaligrafi.
f) Origami
Origami adalah sebuah seni lipat yang berasal
dari Jepang. Bahan yang digunakan adalah
kertas atau kain yang biasanya berbentuk
persegi.

Origami

commit
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Sumber : wikipedia
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kalangan orang Jepang sampai sekarang terutama dengan kertas lokal
Jepang yang disebut Washi.
3) Seni Pertunjukan
Sejarah seni pentas panggung di Jepang merupakan perpaduan tarian,
drama,dan musik. Terdapat beberapa seni pentas tradisionla, diantaranya yang
sangat terkenal ada 3 buah yaitu : NOH berkembang mulai abad ke-14,drama
pentas ini ditata sederhana. Para pemain noh menggunakan topeng. Sambil
melantunkan kata – kata, mereka bergerak lambat – lambat. KABUKI
berkembang mulai abad ke 17, penuh dengan setting dan adegan – adegan
yang dramatis dan penuh gerak. Kostumnya sangat rinci dan berwarna – warni.
BUNRAKU merupakan jenis teater wayang golek, dipentaskan mulai abad ke-16.
boneka Bunraku berukuran cukup besar, kira – kira separuh dari ukuran manusia
dan bentuknya realistis.
a) Noh
Noh adalah bentuk teater musikal yang tertua di Jepang. Penceritaan tidak
hanya dilakukan dengan dialog tapi juga dengan utai (nyanyian), hayashi
(iringan musik), dan tari-tarian. Ciri khas lainnya adalah sang aktor utama
yang berpakaian kostum sutera bersulam warna-warni, dan mengenakan
topeng kayu berlapis lacquer.

Gb.II.10 Pertunjukan noh
Sumber : regex.info/blog

Gb.II.11 Outdoor Noh theater in Hiroshima
Sumber : regex.info/blog

commit to user

II-13

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gb.II.12 panggung noh
Sumber : www.city.nagoya.jp.html

b) Bunraku
Bunraku, yang menjadi populer sekitar akhir abad ke-16,
merupakan jenis teater boneka yang dimainkan dengan
iringan nyanyian bercerita dan musik yang dimainkan
dengan shamisen (alat musik petik berdawai tiga). Bunraku
dikenal sebagai salah satu bentuk teater boneka yang
paling halus di dunia.

Gb.II.13 boneka
Sumber : wikipedia

c) Kyogen

Kyogen adalah sebuah bentuk teater klasik lelucon yang dipagelarkan
dengan aksi dan dialog yang amat bergaya. Ditampilkan di sela-sela
pagelaran noh, meski sekarang terkadang ditampilkan secara tunggal.
d) Kabuki
Kabuki adalah sebuah bentuk
teater

klasik

yang

mengalami

evolusi pada awal abad ke-17.
Ciri khasnya berupa irama kalimat
demi kalimat yang diucapkan oleh
para aktor, kostum yang supermewah, make-up yang mencolok
(kumadori),
peralatan

serta

penggunaan

mekanis

untuk

mencapai efek-efek khusus di

Gb.II.14 pertunjukan kabuki
Sumber : www.wisatanet.com

panggung. Kepopuleran kabuki menyebabkan kelompok kabuki bisa memiliki
gedung teater khusus kabuki seperti Kabuki-za.
Di gedung kabuki, cerita yang memerlukan penjelasan tentang berjalannya
waktu ditandai dengan pergeseran layar sewaktu terjadi pergantian adegan.
Selain itu, di gedung kabuki bisa dibangun bagian panggung bernama
melewati
sisi kiri deretan kursi penonton. Hanamichi
hanamichi yang beradacommit
to di
user
dilewati aktor kabuki sewaktu muncul dan keluar dari panggung, sehingga
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dapat menampilan dimensi kedalaman. Kabuki juga berkembang sebagai
pertunjukan tiga dimensi dengan berbagai teknik, seperti teknik Séri (bagian
panggung yang bisa naik-turun yang memungkinkan aktor muncul perlahanlahan dari bawah panggung), dan Chūzuri (teknik menggantung aktor dari
langit-langit atas panggung untuk menambah dimensi pergerakan ke atas dan
ke bawah seperti adegan hantu terbang). Pada kabuki kreasi baru, musik
pengiring dimainkan dari Geza (tempat atau ruang untuk pemusik yang dari
arah penonton terletak di sisi kiri panggung).
e) Taiko
Taiko (seni memukul genderang). Kata
taiko

berarti

"drum

besar"

dalam

bahasa Jepang. Di luar Jepang, kata ini
digunakan

untuk

merujuk

kepada

berbagai jenis drum Jepang ('wa-daiko',
"drum Jepang", dalam bahasa Jepang)
dan kepada bentuk seni yang relatif
belakangan dalam bentuk ansambel

Gb.II.15 pertunjukan taiko
Sumber : wikipedia

menabuh drum (kadang-kadang lebih khusus disebut, "kumi-daiko"
4) Arsitektur
Jepang dengan segala kemajuan yang
dicapainya

tetap

memberikan

penghormatan terhadap leluhurnya. Hal
ini tercermin dari beberapa arsitektur
Jepang

yang

bisa

selaras

serta

berdampingan dengan kemajuan yang
dicapai. Iklim empat musim dan kondisi
geografis Jepang yang terbatas menjadi
dasar terciptanya bangunan yang tahan

Gb.II.16 arsitektur jepang
Sumber :
www.geocities.com/nobukaze23/ie.html

cuaca, gempa, dan multiguna. Arsitektur Jepang senantiasa terus mengeksploitasi
pembaharuan yang berpacu dengan teknologi, tekanan alam, dan kondisi
geografis, namun secara bijaksana mampu berdampingan dan selaras dengan
tradisi.
Setelah perang dunia II Jepang mengalami kemajuan luar biasa dalam berbagai
bidang termasuk arsitektur.Kesamaan konsep modernisme dengan sinto maupun
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menerima konsep – konsep modernisme.Falsafah ‘ sederhana itu indah ‘ dengan
penonjolan elemen – elemen konstruksi kolom,balok,bidang. Bangunan –
bangunan modern karya Kewnzo Tange, Kuniya Mayekawa menunjukkan ciri –
ciri penonjolan elemen konstruksi , meskipun dari bahan modern beton bertulang
tetapi diperlakukan dan tampil dalam bentuk ekspresif seperti kayu.
Keramik, marmer dan kaca merupakan material – material bangunan yang sering
digunakan sebagai finishing dinding bagian luar ( eksterior ) bangunan arsitektur
modern di Jepang. Sedangkan system struktur yang sering digunakan adalah
system struktur rangka dengan bahan bangunan beton.
5) Pakaian
Kimono

(secara

harafiah:

"sesuatu

yang

dikenakan

seseorang," atau "pakaian") adalah pakaian nasional
Jepang. Bagi orang Jepang, kimono lebih dikenal dengan
sebutan Wafuku (secara harafiah: "pakaian Jepang") atau
Gofuku ("pakaian dari zaman Go di Tiongkok") untuk
membedakannya dengan pakaian barat (Yofuku).Cara
memakai kimono dalam bahasa Jepangnya disebut Kitsuke.

Gb.II.17 kimono
Sumber :

6) Masakan / makanan
Masakan Jepang adalah makanan yang
dimasak

dengan

cara

memasak

yang

berkembang secara unik di Jepang dan
menggunakan bahan makanan yang diambil
dari wilayah Jepang dan sekitarnya. Dalam
bahasa Jepang, makanan Jepang disebut
Nihonshoku atau Washoku.Sushi, Tempura,
Shabu-shabu, dan Sukiyaki adalah makanan

Gb.II.18 masakan jepang
Sumber : wikipedia

Jepang yang populer di luar Jepang,
termasuk di Indonesia.

7) Olahraga Beladiri
a) Karate
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Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. Seni bela diri karate
dibawa masuk ke Jepang lewat Okinawa.
Luas Lapangan
Lantai seluas 8 x 8 meter, beralas papan atau matras di atas panggung
dengan ketinggian 1 meter dan ditambah daerah pengaman berukuran 2
meter pada tiap sisi. Arena pertandingan harus rata dan terhindar dari
kemungkinan menimbulkan bahaya. Pada Kumite Shiai yang biasa digunakan
oleh FORKI yang mengacu peraturan dari WKF, idealnya adalah
menggunakan matras dengan lebar 10 x 10 meter. Matras tersebut dibagi
kedalam tiga warna yaitu putih, merah dan biru. Matras yang paling luar
adalah batas jogai dimana karate-ka yang sedang bertanding tidak boleh
menyentuh batas tersebut atau akan dikenakan pelanggaran. Batas yang
kedua lebih dalam dari batas jogai adalah batas peringatan, sehingga
karate-ka yang sedang bertanding dapat memprediksi ruang arena dia
bertanding. Sisa ruang lingkup matras yang paling dalam dan paling banyak
dengan warna putih adalah arena bertanding efektif.
b) Judo
Yudo atau judo adalah seni bela diri,
olahraga, dan filosofi yang berakar dari
Jepang. Pertandingan judo diselenggarakan
di atas karpet atau matras (tatami) berbentuk
segi empat (belah ketupat) dengan sisi 14,55
meter

atau

sepanjang

8

tatami

yang

dijajarkan. Selain dialasi matras, kebanyakan
dojo judo sekarang menggunakan pegas di

Gb.II.19 pertandingan judo
Sumber : darwis97.wordpress.com

bawah lantai palsu, untuk menahan benturan akibat bantingan. Pertandingan
diselenggarakan di dalam arena di dalam matras yang dibatasi oleh (dan
termasuk didalamnya) garis merah (jonai). Luas arena tersebut adalah 9,1
meter persegi dan terdiri dari 50 tatami. Waza atau teknik judo yang dipakai
di arena diluar garis merah (jogai) tersebut dianggap tidak sah dan tidak
dihitung.
STUDI BANDING :
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Terletak di Wilayah PT. Toray Group
Tangerang Banten. Dojo ini berdiri
diatas lahan seluas 1000m2 x 5000m2.
saat

ini

memiliki

fasilitas

Tatami

sebanyak 128Pcs (1 Lapangan) dengan
20Pcs tatami cadangan. Dojo ini Khusus
dipergunakan

untuk

Judo

(meski

terkadang dipinjamkan kepada ragam

Gb.II.20 tampak depan toray judo hall
Sumber : www.kaskus.us

jenis MA untuk kepentingan tertentu).
Merupakan salah satu Dojo Terbesar setelah Padepokan Judo Indonesia.
Fasilitas lainnya adalah Changing Room dengan Toilet dan Shower
(Pria/Wanita), Ruang ganti Pelatih, Fitness Room dan 1 Hektar area Out Door
untuk Jogging Track.

Gb.II.21 arena/lantai pertandingan toray judo hall
Sumber : www.kaskus.us



Dojo
Trisakti
Dojo ini terletak di Gedung Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.
dengan komposisi 24Pcs tatami terpasang dan 8 PcsTatami cadangan
menjadikan Dojo Trisakti merupakan Dojo Terkecil di Indonesia. Hanya
diperkenankan untuk kepentingan organisasi Judo Universitas Trisakti. fasilitas
lainnya adalah, Ruangan Full AC, Full Music dan 1 buah ruang sekretariat
organisasi yang dipersembahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti



Sengoku International Judo Hall

commit to user
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Dojo

Judo

sumbangsih
(Jepang).
pelosok

Mewah
Mr.

Sengoku

Terletak
daerah

hasil

jauh

di

Gianyar-Bali

menjadikan Dojo ini sebagai
salah satu bangunan terbesar
dan cukup mewah di wilayah
tersebut.

Dojo

ini

dilengkapi

dengan asrama atlet dan 3 buah
Villa

dengan

kwalitas

dan

fasilitas Hotel. dilengkapi dengan

Gb.II.22 tampak depan sengoku internasional
judo hall
Sumber : www.kaskus.us

2 area lapangan pertandingan. Dojo Ini merupakan dojo judo pertama yang
memiliki affiliasi resmi dengan Judo Kodokan.

Gb.II.23 arena/lantai pertandingan sengoku
international judo hall
Sumber : www.kaskus.us

8) Budaya Popular/Modern
a) Manga
Manga adalah sebutan komik jepang. Majalah-majalah manga di Jepang
biasanya terdiri dari beberapa judul komik yang masing-masing mengisi
sekitar 30-40 halaman majalah itu (satu bab). Majalah-majalah tersebut
sendiri biasanya mempunyai tebal berkisar antara 200 hingga 850 halaman.
Jika sukses, sebuah judul manga bisa terbit hingga bertahun-tahun. Setelah
beberapa lama, cerita-cerita dari majalah itu akan dikumpulkan dan dicetak
dalam bentuk buku berukuran biasa, yang disebut tankōbon (atau kadang
dikenal sebagai istilah volume). Komik dalam bentuk ini biasanya dicetak di
atas kertas berkualitas tinggi dan berguna buat orang-orang yang tidak atau
malas membeli majalah-majalah
commit tomanga
user yang terbit mingguan yang memiliki
beragam campuran cerita/judul.
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b) Anime
Kartun Jepang
C. ARSITEKTUR NEO VERNAKULAR
1. Arsitektur Tradisional Jepang
a. Karakteristik Arsitektur Jepang
Negara Jepang memiliki 4 musim dan iklim yang berbeda dengan Negara – Negara
Eropa Barat yaitu cuaca yang sangat dingin di musim dingin dan cuaca di musim
panas masih dapat ditoleransi. Di Negara – Negara Barat kata Arsitektur sering kali
diartikan sesuatau yang dibangun manusia untuk melawan alam atau menguasai
alam dan tekanan utamanya diletakkan pada besar dan ketinggian dari sebuah
bangunan, kesan indah dan megah mendapat nilai yang tinggi. Bagi orang Jepang
mendirikan sebuah bangunan tidak harus bertentangan dengan alam, melainkan
mendirikan sebuah bangunan adalah tidak lebih dari pemandangan alam seperti
sebuah pohon pada landscape.
b. Sejarah Arsitektur Tradisional Jepang
Perkembangan sejarah arsitektur Jepang secara singkat diperkirakan dimulai sejak
awal periode Yomon ( 8000~300 BC). Kemudian dilanjutkan dengan beberapa
periode, yaitu Yayoi ( 300 BC. ~ AD. 300) dan periode berikutnya adalah periode
Tomb atau Kofun (300~552).
Setelah ketiga periode di atas berjalan, muncul satu kepercayaan asli bangsa
Jepang yang berkembang pada waktu itu, yaitu Shinto (the Way of God). Bentuk
bangunan kuilnya merupakan ciri khas dari arsitektur tradisional Jepang ( native
architecture). Struktur dan konstruksi bangunannya masih asli dan sangat sederhana,
tanpa adanya detail dan ornament serta warna.
Pada tahun 552 AD., Budisme masuk ke Jepang melalui Korea (melalui kerajaan
Paekche). Pada waktu itu Budisme berkembang sangat pesat terutama di Kota Nara,
dan perkembangan tersebut meliputi agama (dengan munculnya enam aliran di
dalam agama Buda), kebudayaan, arsitektur, seni, dan sebagainya. Pola dan bentuk
bangunan kuil-kuilnya pengaruh dari arsitektur dan budaya Cina sangat kuat sekali,
baik dari struktur bangunannya maupun bentuk tampilannya. Perkembangan Budisme
diawali sejak periode Asuka (552~645) dan dilanjutkan pada periode Nara
(646~793). Dari perjalanan kedua periode tersebut, arsitektur kuil berkembang
pesat, dan style yang muncul pada waktu itu, adalah wayou (native style = Japanese

commit
user keaslian bentuk dan tampilannya
style architecture). Merupakan
style todengan
mencirikan awal dari berkembangnya arsitektur Budhis di Jepang.
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Pada periode Heian (794~1185), Bangunan - bangunan kuil dengan pola
perletakan kompleks kuilnya menjadi ciri khas pada periode tersebut.
Pada periode Kamakura (1186~1333). Membawa filosofi baru dalam Budisme yang
akhirnya berkembang keseluruh bagian dari kehidupan masyarakat Jepang,
terutama dalam bidang seni dan budaya. Style ini berkembang terutama pada
bangunan-bangunan kuil, pola lay out bangunan ataupun detail-detail arsitektur
menjadikan ciri khas bangunan Zen Budisme di Jepang.
Pada periode Muromachi (1134~1573), style dari zenshuyou maupun karayou masih
berkembang dengan pesatnya. Terutama pada art of garden (seni penataan taman)
dengan bentuk penataan mempunyai ciri khas dari filosofi Zen. Seni taman ini banyak
terlihat pada vihara-vihara sekte Rinzai, yang terdapat di dalam kompleks kuil-kuil
besar Zen yang berada di Kota Kyoto.
Pperiode Momoyama (1574~1614), Style yang berkembang pada periode ini masih
bertahan pada zenshuyou/karayou, sedangkan pada bagian lain adalah Zen
painting (seni lukis) nampak berkembang sangat pesat. Pada bagian lain dari
periode

ini

yang

juga

berkembang

pesat

adalah

bangunan

castle,

perkembangannya hampir terdapat di seluruh Kota yang ada di Jepang. Sebagian
dari bangunan castle tersebut sampai saat ini masih bertahan dan dilestarikan
sebagai cagar budaya.
Pada periode Edo (1574~1868), adalah merupakan penerusan dan Perkembangan
dari periode sebelumnya (Momoyama). Dalam periode ini terlihat adanya
penekanan pada detail-detail bangunan, warna, dan ukiran baik untuk kuil maupun
hunian rumah tinggal.
Periode berikutnya, adalah restorasi Meiji (1687~1911) dan periode Taisho
(1912~1926), pengaruh dari western style (arsitektur barat) di antaranya
renaissance, gothic dan romanesque masuk ke Jepang. Style-style tersebut banyak
dikembangkan untuk bangunan-bangunan universitas, museum, peribadatan, dan
kantor.
c. Filosofi Arsitektur Tradisional Jepang
Arsitektur Jepang juga mendapat pengaruh yang cukup besar dari arsitektur kuil
yang telah berkembang di China. Salah satu pengaruh yang diperoleh dari arsitektur
China adalah penggunaan struktur kolom-balok tradisional dengan kayu sebagai
bahan konstruksi utama.
Ketiga prinsip arsitektur Jepang
–keseimbangan,
kesederhanaan dan kedekatan
commit
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terpadu. Keseimbangan dan kesederhanaan merupakan dua prinsip yang sangat
erat berkaitan dengan prinsip kedekatan dengan alam. Pertimbangan-pertimbangan
keseimbangan dan kesederhanaan yang nampak dalam setiap obyek arsitektur,
selalu didasarkan pada pertimbangan akan kelangsungan lingkungan hidup yang
melingkupinya. Salah satu contohnya adalah penggunaan material alam, yaitu kayu,
jerami dan bambu, baik sebagai bahan struktur maupun bahan selubung bangunan.
Lebih jauh, hubungan dengan alam juga terlihat pada adanya hubungan yang
mengalir antara ruang dalam dan ruang luar. Hubungan ini dihasilkan melalui
bukaan-bukaan yang lebar pada dindingnya, juga oleh material dinding yang hanya
berupa lembaran kertas yang disebut ”washi” dan partisi geser semi transparan,
disebut ”shoji”. Aliran pemandangan yang masuk ke ruang dalam ini menghasilkan
interaksi yang intensif antara manusia dengan alam, walaupun mereka sedang
berada di dalam ruangan. Selain itu, terdapat sebuah teknik untuk menghadirkan
pemandangan dari alam ke dalam ruangan, atau ke dalam halaman rumah tinggal
mereka. Teknik ini disebut ”shakkei” atau ”meminjam pemandangan”. Pemandangan
alam di luar dibingkai dan dijadikan latar belakang yang dapat menambah nilai
estetis taman di halaman rumah.
Berkaitan dengan citra bangunan
yang dihasilkan dari pertimbanganpertimbangan

atas

faktor

iklim,

geografis dan sebagainya, arsitektur
Jepang memiliki karakteristik yang
juga dimiliki oleh sebagian besar
arsitektur
(arsitektur

di

wilayah
nusantara).

kepulauan
Pada

arsitektur nusantara, ekspresi bentuk
(formal expression) bangunan terletak

Gb.II.24 bentuk atap yang menyesuaikan iklim
Sumber : yuliaonarchitecture.wordpress.com

pada pengolahan atap sebagai
kepala bangunan. Masing-masing daerah memiliki bentuk atap yang berbeda dan
menjadi identitas arsitektur itu sendiri. Hal ini juga dapat dilihat pada arsitektur
Jepang. Citra yang terbentuk pada arsitektur Jepang adalah sebuah arsitektur yang
didominasi oleh atap sebagai kepala bangunan. Bentuk atap dengan kemiringan
yang besar, selain berfungsi untuk
menghindari
commit
to user penumpukan salju dan mengalirkan
air hujan, ternyata telah pula menjadi salah satu ciri khusus arsitekturnya.
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Salah satu karakteristik yang dapat pula ditemui pada arsitektur Jepang adalah
adanya suatu bentuk arsitektur
gerbang

kayu

yang

unik.

Gerbang yang terdapat di
pintu
disebut

masuk

wilayah

sebagai

kuil
”torii”.

Gerbang ini berfungsi sebagai
penanda adanya batas luar
dan dalam, publik dan privat,
serta duniawi dan ukhrawi.

Gb.II.25 torii
Sumber : yuliaonarchitecture.wordpress.com

Walaupun desainnya sangat

sederhana, skala gerbang yang monumental melambangkan kewibawaan dan
kebesaran. Ciri khas lain pada arsitektur Jepang adalah penggunaan elemen tangga
sebagai pembatas antara dua wilayah yang memiliki perbedaan makna. Hal ini
banyak ditemui pada arsitektur istana dan kuilnya.
d. Kuil di Jepang
Pada tahun 552 AD, Budhisme masuk ke Jepang melalui Korea (melalui kerajaan
Paekche), dan kemudian berkembang pesat terutama di kota Nara. Pada awal
periode tersebut, ada dua tipe bangunan, yaitu pagoda (to) untuk menempatkan
peninggalan-peninggalan

Budha,

dan

golden

hall/main

hall

(kondo)

untuk

menempatkan lukisan-lukisan atau patung-patung Budha.

Gb.II.26 Pola penataan bangunan pada komplek kuil
Horyu-ji di kota Nara Jepang. (Suzuki, 1980)
Sumber : oddhie-oddhie.blogspot.com

Pada

kuil
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718 AD
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di kota Nara, sangat menarik untuk diperhatikan, ditandai dengan komposisi simetris
oleh dua pagoda yang tingginya 33 m, mengapit bangunan kondo. Sebuah
aransemen

yang

merefleksikan

image

tambahan

bagi

pemujaan

sebagai

penghormatan dari peninggalan-peninggalan Budha. Pagoda sebelah barat berisi
relics (tulang-tulang peninggalan Budha), sedangkan di sebelah timur terlihat sebagai
elemen keindahan. Di kuil Yakushi-ji, eksisting pagoda di sebelah timur memberikan
keseluruhan informasi yang sangat penting untuk merekonstruksi kembali sebuah
bangunan, tidak hanya pada pagoda di sebelah barat, tetapi juga bangunan
lainnya yang terdapat di halaman utama tersebut. Seperti data informasi tentang
hubungan antara tinggi dan lebar kolom, antara tinggi kolom dan ukuran dari
kumimono (bracket complexes), dan antara jarak dari lantai utama, detail-detail,
bidang lengkung dan dekorasi.
Awal dari investigasi menunjukkan, bahwa pola kuil Yakushi-ji secara keseluruhan
telah ditentukan oleh sebuah sistem proporsi yang sederhana berdasar pada
ketinggian dari satu bangunan pagoda. Ketinggian pagoda, 120 shaku (shaku
adalah standard ukuran Jepang yang berbeda dari setiap periode ke periode, dan
dari masing-masing daerah juga berbeda, tetapi kira-kira sama dengan satu kaki).
Ketentuan jarak dari pagoda meliputi dimensi dari koridor yang mengelilingi, dan
perletakkan dari bangunan lainnya di dalam halaman kuil. (Brown, 1989:46)
(Gambar 6) Hal itu diperjelas oleh Kidder, (1972:84), bahwa awal dari bangunan
kuil-kuil yang didirikan di Jepang menggunakan komashaku atau Korea foot sebagai
unit ukuran. Kemudian sedikit membesar dibanding ukuran shaku Jepang, ialah 1.158
dari ukuran Inggris foot.

Gb.II.28 Diagram proporsi pada kompleks kuil Yakushi-ji.
Lingkaran-lingkaran menunjukkan faktor utama yang sangat
menentukan, adalah 120 shaku atau dalam ukuran “feet”
(jarak dari pondasi sampai ke finial pagoda yang di sebelah
timur). (Brown, 1989)
Sumber : oddhie-oddhie.blogspot.com
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e. Tatami sebagai modul untuk mendesain Ruang
Salah satu yang terkenal dalam arsitektur Jepang adalah, adanya unit yang disebut
ken, yang sama dengan 6 ft, dan disajikan sebagai dasar ukuran. Beberapa ahli
menyatakan, bahwa asal mula ukuran ken dimulai pada awal abad ke-6, ketika
ibukota kekaisaran didirikan di kota Nara. (Harada, 1985:48) .Ken (ma) menunjukkan
adanya jarak antara dua kolom dalam sebuah bangunan walaupun banyak
macamnya. Dengan beberapa modifikasi, hasil akhirnya ditunjukkan dengan ukuran
yang tertentu di akhir abad ke-15, dan tatami (kata tatami berasal dari kata kerja
tatamu, yang berarti melipat atau menumpuk) pada waktu itu sangat umum
digunakan. (Harada, 1985:48).
Tatami menjadi modul desain kedua yang penting di abad ke-16 dan abad ke-17.
Keseluruhan lantai ruangan tertutup dengan tatami, kolom adalah diposisikan menurut
dimensi dan aransemen dari tatami. Kebalikan dari prosedur sebelumnya, adalah
meletakkan tatami di antara kolom-kolom yang ada. Area dari ruang umumnya
diekspresikan dalam hubungan dari jumlah tatami.
Tipikal layout rumah Jepang terdiri dari tiga bagian yang berbeda: area yang
ditinggikan letaknya di atas tanah dan ditutup dengan tatami, termasuk semua
ruangan; bagian yang ditinggikan dan menggunakan lantai dari papan kayu,
termasuk koridor, veranda, dan dapur; dan sebagian kecil bagian yang rendah dan
hampir sama ketinggiannya dengan permukaan tanah, termasuk kamar mandi,
bagian dari dapur, dan entrance hall. (Boger, 1964:152) Ukuran dari ruangan atau
beberapa bagian lain dari rumah yang menggunakan tatami, demikian juga bagian
yang menggunakan lantai papan kayu atau lantai yang ketinggiannya sama dengan
permukaan tanah, adalah didasarkan pada ukuran tatami sebagai unit ukuran.

Gb.II.29 Organisasi serta tipikal rumah tinggal
di Jepang. (Harada, 1985)
Sumber : oddhie-oddhie.blogspot.com

commit to user
II-25

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Seperti halnya ken, bagaimana pun ukuran tidak terstandarisasi sampai dengan
munculnya tiga dasar ukuran tatami di abad ke-18. Di antaranya, adalah kyoma
(1.970 mm x 909 mm) yang telah digunakan di Kyoto dan yang terbesar ukurannya.
Inakama (1.880 mm x 909 mm) sebagian besar terdapat di wilayah Kanto (sekarang
Tokyo), sementara Edo-tatami (1.757 mm x 879 mm) berhubungan dengan Edo, kota
yang pernah menjadi pusat pemerintahan shogun Tokugawa di abad ke-17.
(Coldrake, 1990:25) Pada kenyataannya, ukuran kyoma tetap seragam, dan
ruangan-ruangan dibuat untuk mengakomodasi jumlah dari tatami, agar tatami
menjadi dapat dipertukarkan dengan yang terdapat di ruangan lain. Untuk Edo-ma,
tatami dibuat untuk masing-masing ruang yang khusus dan sangat ramping dalam
dimensinya, tetapi masing-masing ukuran kira-kira sekitar 6 ft dengan 3 ft. (Harada,
1985:48)
Pada umumnya, ukuran dari kyoma berlaku di wilayah bagian barat Jepang, dan
Edo-ma di wilayah bagian timur. Perbedaan dari kedua standard tersebut muncul
dari kenyataan bahwa unit ken dahulu adalah digunakan untuk memberikan jarak
antar kolom.
Area dalam ruangan umumnya diekspresikan dengan persyaratan jumlah isi dari
tatami. Ukuran dari ruangan adalah dinyatakan dengan jumlah tatami yang menutup
ruang lantai keseluruhan, ukuran yang umum dari ruangan yang dikehendaki berturutturut, 4½, 6, 8, 10, 12, dan 12½ tatami. Dua tatami diletakkan pada sisi memanjang
membentuk 6 ft persegi, adalah 1 tsubo merupakan unit dari ukuran untuk permukaan
(Harada, 1985:48). Hal ini pun dipertegas oleh Boger, (1964:152), bahwa ukuran
sebuah tatami adalah 3 ft X 6 ft. Keseluruhan area dari sebuah rumah, adalah selalu
diberikan dengan istilah tsubo, terdiri dari 6 X 6 ft. Gagasan demensi dari tatami
sedikit berbeda di beberapa tempat di Jepang, tetapi hal itu selalu konstan untuk
keseluruhan ruangan dalam struktur tunggal, dan berhubungan dengan span antar
kolom yang efektif memberi kesatuan proporsi untuk keseluruhan. (Nishi & Hozumi,
1986:77)
Proporsi juga digunakan pada konstruksi dan ukuran dari tokonoma (ceruk di dalam
ruangan utama tempat meletakkan gambar atau ornamen lainnya), rak bertingkat
(staggered

shelves)

dan

almari

dinding

(closets)

pada

toko-waki

selalu
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kelebihan dibanding bagian lain dari konstruksi yang ditentukan oleh penetapan
proporsi. Pada umumnya, 1 atau 1½ ken (6 atau 9 ft) panjang dan satu setengah
atau seperempat dari ken ke dalam ukuran umum ruangan (Harada, 1985:50).
f. Bahan dan material
INTERIOR

1) Tatami
Tatami adalah sejenis tikar tebal yang dibuat
dari jerami, sudah dipakai di rumah Jepang
sejak sekitar 600 tahun yang lalu. Sehelai
tatami biasanya berukuran 1,91 x 0,95 meter.
Ukuran

ruang/kamar

biasanya

didasarkan

pada jumlah tatami. Lantai tatami terasa sejuk
pada

musim

panas

Gb.II.30 tatami
Sumber : asia.geocities.com

dan

hangat pada musim dingin,
dan

tetap

daripada

lebih
karpet

bulan-bulan

segar
selama

lembab

di

Jepang
Tatami terdiri dari 3 bagian.
Yang pertama adalah tatami
omote

atau

anyaman
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) yang terdiri dari anyaman jerami. Bagian kedua adalah bagian dalam tatami
yang disebut tatami goto yang terdiri dari jerami yang dijahit bersama menjadi
rekat. Bagian ini membuata hangat saat dingin dan tidak panas saat musim
panas. Dan yang terakhir adalah dekotratif dan berwarna, disebut tatami beri.
Bagian ini mengelilingi tatami yang terbuat dari linen

Gb.II.32 modul tatami
Sumber : www.oitajets.com

Gb.II.33 ukuran tatami
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel

Layouts - 1

Layouts - 2

Layouts - 3
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Layouts - 4

Layouts - 5

Layouts -6

Gb.II.34 contoh layout tatami
Sumber : www.tatami.ca

2) Shoji

arsitektur Jepang, bangunan-bangunannya
lebih banyak menggunakan pintu geser.
Konstruksi pintu geser sangat menguntungkan
bagi

bangunan

berbahan

kertas-kayu.

Pertama karena bahan ini relatif sangat
ringan, sehingga cocok sekali untuk dijadikan
bahan pintu geser. Dan kedua, konstruksi
pintu

geser

membuat

ruangan

tak

mengalami perubahan mendadak tekanan
udara

ketika

pintu

dibuka-tutup—

Gb.II.35 shoji
Sumber : wikipedia

sebagaimana yang terjadi jika kita menggunakan pintu ayun
ada 3 macam panel pintu geser
jepang
terkait dengan bentuk :
commit
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-

yokoshige – shoji ( lebih berpengaruh yang horisontal )

-

tateshige – shoji ( lebih berpengaruh yang vertikal )

3) Jendela

Gb.II.36 macam shoji dan ukurannya
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel

Gb.II.38 Jendela ventilasi ‘muso mado’
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel
Gb.II.37 Jendela dinding tanah liat ‘shitaji mado’
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel
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Gb.II.39Jendela tipe ‘Ramma’
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel

Gb.II.40 Jendela tipe’koshi mado’
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel

Gb.II.41 Jendela bulat ‘maru mado’
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel
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Gb.II.42 Jendela ‘taka mado’
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel

Gb.II.44 Jendela ‘ hijikake mado’
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel

Gb.II.43 Jendela ‘tsumoda mado’
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel

Gb.II.45 Jendela ‘kato mado’
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel

4) Fusuma
Adalah pintu geser yang tidak tembus cahaya yang dapat dilihat di interior
rumah jepang. Aslinya dating dari kertas yang dimpor dari cina. Funsinya ganda
yaitu sebagai partisi interior dalam rumah tradsional jepang dan juga sebagai
dekorasi pada bagian yang di lukis. Fusumamembuat interior menjadi indah dari
suatu kastil dan kuil.
5) Tokonoma
dalam ruang utama,tempat penerima tamu, dibuat panggung kecil yang
berdinding mundur sebagai tempat keramat, suatuy fokus tempat orientasi diri
psikologis dalam rumah yang disebut tokonoma. Kadang – kadang lukisan diganti
yang lain atau dipasang

statu sillar dengan seni

kaligrafi indah ( Vastu Citra,

Y.B

Mangun

Wijaya,Hal 241 )
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Gb.II.46 tokonoma
Sumber : www.geocities.com

6) Genkan
orang tidak mengenakan sepatu di dalam rumah dan
setidaknya ada satu ruang yang cenderung dirancang
dalam gaya Jepang, berlantaikan tatami. Orang
melepaskan sepatu begitu memasuki rumah agar lantai
rumah tetap bersih. Genkan, jalan masuk, merupakan
tempat untuk melepaskan sepatu, meletakkannya, dan
mengenakannya kembali. Setelah melepaskan sepatu,
orang Jepang mengenakan sandal rumah.
Gb.II.47 genkan
Sumber : www.horizonsunlimited.com

7) Kesan Ruang
Citra

rasa

kepolosan

dan

kesederhanaan yang bernafas shinto
dan zen yaitu semua bidang serba
polos dapat dikatakan tanpa hiasan
apapun. Satu – satunya hiasan
hanyalah permainan garis – garis
lurus dan bidang – bidang murni.
Ditambah gambar bergaya Sangat
Herat goresan.
EKSTERIOR
1) Atap

Gb.II.48 suasana ruang jepang
Sumber :
www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au
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Ciri khas dari rumah Jepang adalah
adanya atap yang lebar dan atap yang
tinggi untuk melindungi penghuninya dari
sinar matahari di musim panas. Terdapat
lengkungan pada sudut atap, tetapi
tidak setajam pada banguan china.

Atap di Jepang lebih landai.
2) Taman

Gb.II.49 rumah jepang
Sumber : www.geocities.com/nobukaze23/ie.htm

Taman dalam bahasa Jepang disebut kouen itu
ada bermacam–macam jenis, tapi taman Jepang
lebih identik konsepnya berdasarkan Budha Zen,
yangbanyak dijumpai pada kuil-kuil Budha di
Jepang. Sesuai dengan filosofi Budha Zen yang
mengutamakan keseimbangan dan pendekatan
pada alam, taman Jepang dibuat sederhana
menggunakan bahan yang seluruhnya berasal
dari alam. Hanya saja, taman Jepang ala Zen
tidak dibuat untuk dimasuki atau diinjak-injak,
cukup dipandangi saja bila ingin menikmati
keindahannya.

Gb.II.50 taman Jepang
Sumber : agitoita.blogspot.com

Taman gaya Jepang biasanya berada diarea halaman belakang dan depan
rumah. Taman yang dilengkapi kolam batu alam dilengkapi bonsai, pancuran air
dari bambu, dan kerajinan bambu lain menambah daya tarik rumah tradisonal
Jepang. Konsep zen yang menyatu dengan alam
Taman Jepang ala Zen terbagi 3 macam, yang keseluruhannya terdapat elemen
bebatuan. Batu dianggap sebagai unsur alam yang natural, dan orang Jepang
percaya kalau batu punya makna yang berbeda tergantung bentuknya, mulai
dari taido (batu tinggi vertikal), reisho (batu pendek vertikal), shigyo (batu
pendek vertikal), shintai (batu datar/pipih), hingga kikyaku (batu sandaran).
Taman Zen yang pertama disebut sebagai tsukiyama, yang pertama kali
diperkenalkan di zaman Edo. Sesuai dengan namanya yang berarti ”bukit
buatan”, taman ini dibuat dengan konsep alam di pegunungan Jepang atau
China. Berbeda dengan taman datar yang banyak dijumpai di mana-mana,
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jenis pepohonan dan semak-semak, serta kolam atau sungai yang dikombinasikan
dengan jembatan kayu dan bebatuan yang bentuknya unik. Di Jepang, tsukiyama
banyak terdapat di hamparan daratan yang luas dan sepi, tapi kadang dibuat
dalam skala kecil, tergantung lahan yang tersedia.
Taman kedua dari taman Zen yang paling terkenal di antara yang lain adalah
karesansui atau taman kering. Taman ini cenderung gersang tanpa air maupun
tanaman. Kalaupun ada jumlahnya sangat terbatas dan tidak ditempatkan di
tengah-tengah taman. Unsur utama taman ini hanya berupa batu ukuran besar
dan kerikil atau pasir. Batu pada karesansui dilambangkan sebagai air terjun
atau gunung, sedangkan kerikil yang bertaburan di sekelilingnya dilambangkan
sebagai gelombang air atau laut. Itu sebabnya hamparan kerikil atau pasir pada
taman ini ditata membuat bentuk gelombang. Karesansui dibuat pertama kali di
kuil Kenchoji-Kamakura pada tahun 1251, yang ditempatkan di depan ruang
meditasi kuil dengan tujuan memberikan ketenagan spiritual. Taman ini juga
dinikmati saat perayaan tsukimi(melihat bulan)
Taman Zen yang ketiga adalah chaniwa, berasal dari huruf kanji cha [teh] dan
niwa [kebun/halaman]. Dibuat pertama kali pada abad ke-14 bersamaan
dengan upacara minum teh (chadou/sadou) di rumah-rumah. tidak terlalu luas
karena ditempatkan disebelah ruang minum teh (chashitsu). Unsur yang selalu ada
dalam chaniwa yaitu pijakan menuju ruang minum teh, ishidorou (lentera terbuat
dari batu), dan tsukubai (baskom besar yang berbentuk uang koin yang terbuat
dari batu) yang digunakan tempat menampung air untuk cuci tangan sebelum
mengikuti upacara minum teh. Taman chaniwa,ada di kuil dibuka untuk umum,
bahkan sekelilingnya diberi pagar bambu, mengingat upacara minum teh
dibutuhkan ketenangan untuk bermaditasi.

Gb.II.51 Taman Jepang
Sumber : lifestyle.okezone.com
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tipe ; flat garden ’

sedangkan untuk style ada 3 macam yaitu :
-

shin style berarti jujur dan alami sehingga alam digambarkan persis dseperti
asli atau sealami mungkin

-

sho style diambil dari kaligrafi lebih sederhana

-

gyoo style juga diambil dari seni kaligrafi

material yang ada di taman :
-

pohon

-

semak belukar

-

batu

-

kolam

-

pasir putih

-

stone lantern

-

stone lavers

-

jalan batu ( stone path )

-

kolam / wadah air dari batu,dll

Gb.II.52 material taman
Sumber : www.planetkyoto.com

3) Torii
Torii adalah sebuah symbol suci dari pintu gerbang menuju kuil. Dalam
sejarahnya, torii merupakan rangkaian dari kayu. Ada berberapa macam torii :
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Gb.II.53 macam torii
Sumber : shinmei.sin.to/en/keidai.htm

Gb.II.54 torii pertama di Toshogu, nikko
Sumber : shinmei.sin.to/en/keidai.htm

4) Retail

Gb.II.55 Toko Souvenir di Kamakura
Sumber : www.geocities.com

Gb.II.56 Toko Souvenir Tradisional di
Nagano
Sumber : www.geocities.com

g. Ukuran Ruang dan Bangunan
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Gb.II.58 Ukuran jarak ( space )
Sumber : The Japanese House, Heinrich Engel

1) Ukuran
Bangunan
Ukuran dasar adalah kaki = shaku = foot
Ukuran – ukuran lain yang diambil dari ukuran bangunan arsitektur China antara
lain :
1 ri = 150 jo = 1500 shaku
1 jo = 10 shaku = 100 sun
1 shaku = 10 sun = 100 bu
1 sun = 10 bu = 100 rin
1 bu = 10 rin
2) Modul Bangunan
Modul struktur ada 2 macam yaitu :
a) Sistem ukuiran ‘ inaka- ma
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b) Sistem ukuran ‘ kyo-ma’
Adalah sistem ukuran untuk bangunan di perkotaan ( kerajaan, bangsawan,dll
)
1 ken = 6,5 shaku
Sejalan dengan perkembangan jaman,system ukuran yang sering dipakai
adalah ukuran inaka-ma, karena lebih sederhana dan sesuai dengan system
ukuran international.
Ukuran – ukuran bangunan di jepang ;
1 ri = 36 cho = 2160 ken
1 cho = 60 ken = 36 jo
1jo = 10 shaku
1ken = 6 shaku1 shaku = 10 sun
1 sun = 10 bu
1bu = 10 rin
Dalam ukuran international 1 shaku = 1 foot = 30 cm
2. Arsitektur Neo Vernakular
a. Latar Belakang
Dalam perkembangan arsitektur modern, ada suatu bentuk-bentuk yang mengacu
pada “bahasa setempat” dengan mengambil arsitektur-arsitektur yang ada ke dalam
bentuk modern yang disebut Neo-vernacular. Dalam arsitektur Neo-vernacular
kadang-kadang tidak hanya elemen-elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk
bentuk

modern,

tetapi

juga

lemen

non

fisik

:

budaya,

pola

pikir,

kepercayaan/pandangan terhadap ruang tata letak mengacu pada makrokosmos,
religi atau kepercayaan yang mengikat dan lain-lain menjadi konsep dan kriteria
perancangannya.
Arsitektur Neo-vernacular, lebih banyak dirancang dan dibangun di Asia karena
kawasan bumi timur ini, penduduknya dalam kelompok bangsa maupun suku bangsa,
masing-masing mempunyai budaya, alam dan iklim regional khas, terungkap dalam
bentuk seni dan arsitektur pula. Oleh karena itu aliran ini sering pula disebut sebagai
aliran Regionalisme Arsitektur. Salah satu tujuan dari Arsitektur Neo-vernaculer
adalah melestarikan unsur-unsur lokal yang secara empiris dibentuk oleh tradisi turun
temurun, hingga bentuk dan system terutama yang berkaitan iklim seperti misalnya
penghawaan dan penyinaran alami, penanggulangan terhadap air hujan dan lainlain, sesuai dengan alam setempat. Juga aspek kepercayaan, religi diterapkan
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b. Sejarah dan Perkembangan Arsitektur Neo Vernakular
Arsitektur Vernacular tumbuh dari arsitektur rakyat, yang lahir dari masyarakat etnik
dan berjangkar pada tradisi etnik. Dengan demikian Arsitektur tersebut sejalan
dengan paham kosmologi, pandangan hidup, gaya hidup dan memiliki tampilan khas
sebagai cerminan jati diri yang dapat dikembangan secara inovatif kreatif dalam
pendekatan sinkretis ataupun eklektis. Modernisasi dan kemajuan teknologi serta
interaksi sosial ekonomi menuntut kahadiran Arsitektur yang mampu berdialog
dengan tuntunan baru. Sinkretisme arsitektur vernacular Indonesia merupakan potensi
yang memberi sumbangan pada “post modernisme” dalam tampilan arsitektur “Neovernacular”. Dengan demikian diharapkan Arsitektur Neo-vernacular menjadi salah
satu jembatan menuju evolusi arsitektur Indonesia modern yang tetap berjati diri dan
berakar pada tradisi. (Wiranto,1999).
Bangunan bergaya neo-vernacular banyak dibangun pada pertengahan abad ke-19
dan awal abad ke-20. Bentuk gaya setempat diperkenalkan pada sekitar tahun
1930-an. Dengan wujud pendekatan modernisme yang terkenal dengan sikap anti
sejarahnya, pendekatan revivalisme diartikan sebagai kaidah yang kaya ide.
Mengenai Arsitektur Neo Vernakular, Yulianto Sumalyo menjelaskan dalam bukunya
“Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan Abad XX”. Vernakular artinya adalah
bahasa setemoat, dalam arsitektur istilah ini untuk menyebut bentuk-bentuk yang
menerapkan unsure-unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat diungkapkan
dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak, struktur, detail-detail bagian, ornament,
dll). Dengan batasan tersebut maka arsitektur tradisional adalah baik dalam bentuk
pemukiman maupun unit-unit bangunan didalamnya dapat dikategorikan dalam
vernacular murni, terbentuk oleh tradisi turun-temurun, tanpa pengaruh dari luar.
Dalam perkembangn arsitektur modern, ada suatu bentuk-bentuk yang mengacu
pada “bahasa setempat” dengan mengambil elemen-elemen arsitektur yang ada ke
dalam bentuk modern yang disebut Neo Vernakular. Dalam arsitektur Neo
Vernacular, kadang-kadang tidak hanya elemen-elemen fisik yang diterapkan dalam
bentuk

modern,

tetapi

juga

elemen

non

fisik

:

budaya,

pola

piker,

kepercayaan/pandangan terhadap ruang, tata letak mengacu pada makro kosmos,
religi atau kepercayaan yang mengikat dan lain-lain yang menjadi konsep dan
kriteria perancangannya.
Bentuk gaya revivalisme merupakan pendekatan yang memilih gaya bentuk masa
lampau yang matang untuk dihidupkan kembali dalam konteks ragam bentuk
kontemporer.
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Falsafah modernisme memberi penegasan yang jelas bahwa bangunan modern perlu
difungsikan untuk menyelesaikan masalah baru yang kontemporer dan menyatukan
seluruh masyarakat dunia dalam satu budaya yang sama. Oleh golongan modernis,
pendekatan revivalisme dinilai sebagai sesuatu yang tidak rasional, romantic, dan
kolot. Modernis berpendapat bahwa bangunan perlu dianalogikan sebagai mesin
untuk tempat tinggal manusia dan tidak boleh berubah bentuk dan fungsinya. Semua
jenis ornament dan bentuk tradisi hanya merupakan bentuk kemubadziran (kesiasiaan) dan dinilai sebagai “dosa” dalam perspektif moral yang lebih rasional dan
ilmiah. Pendekatan modernis selaras dengan pergerakan arsitektur di Barat yang
mendukung falsafah arah komunisme yang mementingkan pekerja serta orang awam
dari pada golongan bangsawan.
Sentiment anti-modernisme bangkit selaras dengan kasadaran nasionalisme serta
hilangnya rasa rendah diri terhadap Barat. Simbol progresif dan globalisasi Barat
ditolak dan symbol setempat diperlukan untuk menyemarakkan semangat patriotisme
Negara baru. Pendekatan revivalisme merupakan pendekatan popular yang
digunakan untuk menjawab permasalahan dalam upaya mewujudkan identitas
bangsa yang khas/spesifik.
Dalam merumuskan identitas rancang bangun, ada empat sebab yang menjadi dasar
penggunaan pendekatan revivalisme Vernacular secara rasional:
Pertama, rancang bangun yang digunakan mudah difahami oleh kebanyakan
pengguna. Teknologi dan abstrak rancang bangun modern sukar dipahami oleh
pengguna. Walaupun modernis mengecam pengguna yang tidak paham akan
bahasa rancang bangun mereka dan menyifatkan pengguna ini sebagai orang yang
“tidak pandai”, mereka harus berfikir bagaimana wujud rancang bangun yang dapat
dipahami oleh orang awam dan bukannya golongan “elit terpelajar”. Reaksi pascamodernis adalah untuk mendukung landasan yang memudahkan komunikasi awam
dalam menghasilkan rancang bangun.
Kedua, revivalisme membuat hubungan secara langsung dengan warisan budaya.
Hubungan “romantis” ini penting untuk mewujudkan rasa memiliki dan selanjutnya
merupakan identitas tersendiri.
Ketiga, bentuk bangunan yang lama diberi warna yang baru dalam peranan yang
berbeda seperti ungkapan/statement yang dapat diinterpretasi kembali atau
diadaptasi untuk berbagai fungsi.
Keempat, pengguna sintaksis bahasa warisan memudahkan pengolahan bangunan

usertelah “diuji” kemampuannya untuk
dari sudut estetik karena commit
bahasato itu
menyampaikan maksud.
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Arsitektur Neo-vernacular merupakan bagian dari post modern. Post-modernism
adalah istilah untuk menyebut suatu massa atau zaman dipakai berbagai disiplin
untuk menguraikan bentuk budaya dari suatu titik pandang berlawanan atau
pengganti istilah modernism. Post modern merombak konsep modernism yang
berusdaha memutus hubungan dengan masa seni arsitektur klasik.
c. Konsep Neo Vernakular
Arsitektur neo-vernacular berhubungan erat dengan alam dan budaya setempat,
yang juga bisa diartikan anti-urban. Style )gaya) yang begitu minim pada bangunan
merupakan konsep dasar perancang dari Arsitektur Neo-vernacular. Neo-vernacular
merupakan sejenis gaya dan budaya yang berlawanan atau menyimpang dari
aturan-aturan baku (formal) dan lebih bersifat undevelope pada beberapa tempat
atau wilayah yang tetap menjaga budaya setempat pada suatu negara selama
periode tertentu.
Neo-vernacular adalah jenis arsitektur yang menggali kembali tradisi dari vernacular.
Ada sedikit perbedaan dari beberapa kategori antara budaya setempat
(Vernacular) dengan Neo-vernacular.
Arsitektur vernacular salalu dibatasi oleh undeveloped technology yang berarti
konsepsi yang salah ketika produksi tangan diaplikasikan pada teknologi tinggi/baru
dalam rangka mendesain bangunan dengan gaya Neo-vernacular.
Secara sistematis, arsitektur Neo-vernacular merupakan suatu rangkaian proses
parpaduan antara arsitektur vernacular dan arsitektur modern.
Substansi utama yang diambil dari arsitektur vernacular meliputi elemen-elemen fisik
dan elemen-elemen non-fisik. Ruang lingkup elemen fisik meliputi tata letak denah,
struktur, detail bangunan dan ornament -secara etimologis mempunyai batasan
bentuk fisik bangunan, faktor yang menentukan terbentuknya elemen fisik bangunan.
Sedangkan ruang lingkup elemen non-fisik meliputi budaya, pola piker, kepercayaan
atau pandangan terhadap ruang, tata letak yang mengacu kepada makro kosmos,
religi atau kepercayaan yang mengikat pada suatu daerah secara etimologis
diartikan sebagai factor pembentuk bangunan. Karya arsitektur merupakan
pencerminan kebudayaannya melalui sebuah pola, struktur atau susunan, wujud
tampilannya. Mengingat bahwa pola dan strukturlebih cenderung untuk tidak dengan
segera tampak bagi penglihatan maka masyarakat awam lebih mengandalkan
wujud tampilan dalam “mengenali” kebudayaan yang tercerminkan oleh suatu karya.
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-

Raut dan bentuk atap

-

Ornamen dan dekorasi

-

Raut dan bentuk tubuh serta kaki bangunan

-

Warna

-

Tanda-tanda khusus

Arsitektur modern sebagai substansi pendukung / konteks memberikan kontribusi
dalam terwujudnya arsitektur Neo-vernacular. Substansi pendukung tersebut berupa
aspek-aspek perancangan dalam arsitektur modern yang mencakup teknologi,
material dan struktur.
Kedua substansi tersebut disintesiskan melalui rangkaian proses dengan alternative
proses absorbtif, adoptif, adaptif, dan eksploratif dengan metode / cara / prosedur
interpretasi dan preseden.
Absorbtif berarti menyerap dengan melalui proses kognitif dari substansi utama dan
pendukung. Adoptif berarti mengambil dengan apa adanya tanpa melalui proses
kognitif. Adaptif berarti penyesuaikan (relevansi) substansi-substansi terhadap
keadaan sekarang. Eksploratif berarti menggali dan mengolah substansi-substansi
yang ada untuk diterapkan dalam arsitektur Neo-vernacular.
d. Studi Kasus
1) Japanese Pavilion for Expo 92 ( Tadao Ando )
Karya-karyanya merupakan perpaduan antara massa-massa dan bidang-bidang
yang sederhana dengan permainan cahaya dan elemen-elemen alam.
Kesederhanaan bentuk arsitektural menurutnya merupakan salah satu pendekatan
pada prinsip kesatuan dengan alam di atas. Kesederhanaan bentuk ini
memungkinkan hubungan arsitektur dengan alam terjadi melalui transformasi
yang dihasilkan oleh pengolahan cahaya dan bayangan, serta kombinasi dinding
dan bukaan.
Bentuk, prinsip dan nilai yang dikandung
oleh

preseden

bagi

Ando

berfungsi

sebagai salah satu bahan baku yang
harus

dikembangkan

sesuai

dengan

konteks tempat dan waktu. Japanese
Pavilion for Expo ’92 di Seville, Spanyol
merupakan salah satu gambaran dari
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tradisi dan kebudayaan Jepang dan bagaimana pemahaman atasnya dapat
dieksplorasi dan dikembangkan menjadi sebuah desain yang sesuai dengan
perkembangan jaman tanpa kehilangan nilai dan makna aslinya.
ekspresi bentuk (formal expression) arsitektur Jepang didominasi oleh bentukanbentukan atap yang khas. Kemiringan yang curam pada atap-atap rumah tinggal
tradisional di pedesaan di Jepang menghasilkan ekspresi bentuk arsitektur secara
keseluruhan yang didominasi oleh atap. Ekspresi bentuk ini ditangkap dan
dikembangkan oleh Ando menjadi representasi bentuk arsitektur Jepang pada
paviliun ini. Bentuk bangunan secara keseluruhan merupakan dinding yang
melengkung dan menjulang ke atas. Bentukan dinding ini melahirkan citra atap
arsitektur

tradisional

Jepang.

Bentuk

atap

jerami

yang

sederhana

ditransformasikan pada dinding dengan pengembangan dalam perletakan,
sistem konstruksi dan penggunaan material
yang

berbeda,

merepresentasikan

namun
citra

tetap

atap

Gb.II.59 Tampak depan Japanese Pavilion
Sumber : yuliaonarchitecture.wordpress.com

khas

arsitektur tradisional Jepang.
Selain itu, ekspresi bentuk arsitektur
tradisional Jepang ini juga diperoleh
dari diterapkannya teknik ”shakkei”
atau
pada

”meminjam
bangunan.

pemandangan”
Paviliun

ini

dirancang dengan lubang besar di
tengah-tengahnya,

membagi

bangunan menjadi dua bagian yang
dipisahkan oleh jalur sirkulasi utama
yang

membentang

dari

luar

Gb.II.60 kolom dan material terbuat dari kayu
Sumber : yuliaonarchitecture.wordpress.com

bangunan. Lubang dengan ukuran
monumental yang dibingkai dengan dinding dan atap bangunan ini menyuguhkan
pemandangan yang terbentang jauh di balik paviliun ini. Penerapan teknik
”shakkei” pada bangunan ini sekaligus berfungsi sebagai penyeimbang dari
kesan massif yang dihasilkan oleh dinding yang ditutupi oleh lapisan-lapisan
papan.

Perletakannya

di

tengah-tengah

bangunan

memperkuat

kesan

keseimbangan yang dibentuk oleh bidang-bidang dinding di kedua sisinya.
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Selain itu, terdapat pula elemen tangga dan ”torii” pada arsitektur kuil Jepang
yang biasa digunakan untuk memunculkan kesan suci, penting dan besar. Pada
paviliun ini, Ando mentransformasi tangga menjadi sebuah jembatan-tangga
melengkung dengan ukuran yang monumental. Esensi yang ditangkap oleh Ando
adalah kesan kewibawaan yang muncul sebenarnya disebabkan oleh adanya
perbedaan elevasi. Perbedaan elevasilah yang

menyebabkan manusia

memandang sesuatu lebih tinggi, suci dan berwibawa. Lebih jauh, jembatan kayu
ini juga merupakan simbol peralihan dari era tradisional menjadi era modern
dalam peradaban Jepang, tanpa meninggalkan nilai-nilai positif yang
dimilikinya. Tidak seperti sebagian besar
karya Ando yang lain, material yang
digunakan pada bangunan ini didominasi
oleh penggunaan kayu, baik sebagai
bahan struktur maupun sebagai bahan
selubung bangunan. Hal ini tampaknya
dipengaruhi

oleh

pertimbangan

akan

struktur bangunan tradisional Jepang,
yaitu struktur kolom dan balok, yang
berasal

dari

karakteristik

material

pembentuknya, yaitu kayu (Norman, 1995:
62).

Selain

merepresentasikan

itu,

bahan

kedekatan

kayu
dengan

Gb.II.61 kesan ruang Japanese
pavilion
Sumber:
:
yuliaonarchitecture.wordpress.com

alam, karena bahan ini merupakan bahan
yang berasal dari alam dan hanya mengalami sedikit perubahan dari karakter
aslinya. Kayu bagi bangsa Jepang lebih dari sekedar material bangunan. Kayu
memiliki nilai yang tinggi, terutama dalam hubungannya dengan alam dan
dengan warna dan tekstur yang dimilikinya (Charleson, 2006: 1).
Pertimbangan lain dalam penggunaan material kayu dalam bangunan ini bisa
jadi dikarenakan kesederhanaan dan kenetralan citra yang ditampilkannya
sebagai permukaan dan sebagai bahan struktur, suatu sifat yang juga terdapat
pada beton yang sering digunakan Ando. Kesederhanaan dan kenetralan ini
memungkinkan Ando menampilkan permainan cahaya dan bayangan, serta
kombinasi gelap dan terang, seperti karya-karya Ando lainnya. Cara ini
menurutnya, merupakan suatu jalan bagi manusia untuk berinteraksi dengan
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perubahan-perubahan yang terjadi di alam dari waktu ke waktu, walaupun
sedang berada di dalam ruang.
2) Gedung Olahraga di Iwata

Gb.II.62 Gedung olahraga di Iwata, Jepang. Arsitek prof. Yoshio Kobayasi
Sumber : wastu citra, YB Mangun Wijaya

Perhatikan logika interaksi daya-daya konstruktif dalam gambar ini dan bentuk
akhir yang konsisten mengikuti nalar statika.Dalam menjulangnya lengkunglengkung tepi atap kita tersentuh pada kekhasan citra ke Jepang-an.

Gb.II.63 potongan gedung olahraga di Iwata, Jepang
Sumber : wastu citra, YB Mangun Wijaya

3) Gedung Pers dan Radio di Kofu ( Kenzo tange )

Gb.II.64 Gedung pusat pers dan radio di Kofu,
karya Kenzo Tange
Sumber : wastu citra, YB Mangun Wijaya
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penuh

plastisitas

3

dimensi

yang

kuat

daya

citra

perwatakanya.Penonjolan-penonjolan pada menara bulat itu adalah penerusan
dari balok-balok konstruktif lantai gedung induknya, sesuai dengan tradisi
Jepang untuk menonjolkan detail unsure konstruktif sebagai hiasan sekaligus
kesatuan gunacitra.
4) Hiroshima Peace Centre
Penerapan konsep cubisme yang merupakan konsep dari arsitektur tradaisional
Jepang.
Mempunyai kesederhanaan bentuk unit,tata unit,penonjolan elemen bangunan (
kolom,balustrade,balok )
Disusun dalam komposisi garis – garis dan bidang horizontal yang selaras,
seimbang dan serasi seperti pada rumah, istana, kuil di Jepang

Gb.II.65 HIROSHIMA PEACE CENTRE ( 1949 – 1955 )
Kenzo Tange
Sumber : Arsitektur Modern

5) Museum Gumma ( Arata Isozaki )
Konsep kesederhanaan
,kemurnian dengan bentuk
kubus,linier horizontal dinding
putih bersih berpola kotak –
kotak.
Aspek cubisme merupakan
tradisi tata ruang jepang. commit to user
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Penyatuan ruang dalam dan ruang luar terlihat jelas dengan adanya kolong –
kolong dan jendela lebar
selebar

bidang

diantara

Gb.II.66 MUSEUM GUMMA ( 1974 )Arata Isozaki
Sumber : Arsitektur Modern

kolom dan balok.Komposisi kotak – kotak dibentuk oleh kaca dan rangkanya
6) Prefectural Office

Gb.II.67 PREFECTURAL OFFICE ( 1955 – 1958 )kenzo Tange
Sumber : Arsitektur Modern



Penonjolan elemen konstruksi menjadi elemen dekorasi memperindah
bangunan.



balok dan kolom beton diperlakukan dan diexposed seperti pada kayu



Balok induk dan balok anak ujung – ujungnya ditonjolkandi bawah plat lantai
koridor luar yang disangganya,seperti usuk yang menonjol berderet dibawah
atap pada rumah tradisional Jepang.



Permukaan kolom dan balok beton di cetak tidak halus seperti bentuk
cetakannya yang bergaris – garis dari kayu.



Kesederhanaan



Bidang – bidang pengisi dibuat dari bahan ringan, tipis,dan diberi warna
putih seperti bidang pengisi dalam rumah Jepang dari kertas atau kaca
buram.
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BAB III
TINJAUAN DATA
A. PUSAT KEBUDAYAAN JEPANG DI JAKARTA
1. PUSAT KEBUDAYAAN JEPANG ( THE JAPAN FOUNDATION )
a. Kelembagaan
The Japan Foundation ( Kokusai Koryu Kikin ) diresmikan pada tanggal 2 Oktober
1972 sebagai lembaga khusus di bawah pengawasan Kementrian Luar Negeri
Jepang, dengan kedudukan pusat di Tokyo
b. tujuan dan kegiatan yang dilakukan
1) Tujuan : Untuk memperkenalkan kebudayaan Jepang dan untuk mempelajari
kebudayaan dunia dan peradaban manusia untuk memberikan pengertian yang
lebih mendalam tentang negara Jepang. Selain itu untuk mempererat
persahabatan antar negara – negara sedunia.
2) Kegiatan yang dilakukan :


Mengadakan

pertukaran

para

ahli

di

bidang

pendidikan

dan

kebudayaan.


Mengadakan pertukaran ahli di bidang penelitian ( research ) dan
olahraga.



Mengadakan pengajaran dan kursus bahas Jepang



Sebagai sponsor / pendukung / pemrakarsa kegiatan seminar, diskusi,
simposium dan pertukaran kebudayaan International.



Memproduksi , mengoleksi dan pertukaran material untuk pertukaran
kebudayaan yang berupa buku – buku dan cetakan , slide, dan film,
fotografi, kaset danm material audio visual



Survey dan riset untuk perencanaan program per tukaran kebudayaan



Aktivitas lain yang mendukung yayasan

2. PUSAT KEBUDAYAAN JEPANG DI JAKARTA
a. Pengertian
Merupakan wakil dari The Japan Foundation di Indonesia yang melaksanakan
program – program The Japan Foundation di Indonesia di bidang pertukaran
kebudayaan.
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Merupakan tempat diadakannya kegiatan – kegiatan budaya negara Jepang
sebagai media pertukaran budaya, informasi, pendidikan dan rekreasi bagi
masyarakat Indonesia pada umunya dan Jakarta pada khususnya.
b. Tujuan
Memperkenalkan kebudayaan Jepang kepada masyrakat Indonesia sekaligus menjadi
wadah pertukaran kebudayaan antara Jepang dan Indonesia dengan tujuan lebih
luas untuk meningkatkan saling pengertian dan persahabatan antara kedua negara.
c. Kegiatan yang diwadahi
1) Bidang Sosial
Merupakan kegiatan sosial yang sifatnya amal, yang didasari pada solidaritas
kemanusiaan.
2) Bidang Art / Kesenian
Mengkoordiansikan bidang kesenian dan kebudayaan. Kegiatan berupa
pertukaran seni musik, tari, lukis/ grafis, film, demonstrasi – demonstrai : merangkai
bunga, upacara minum teh, permainan tradisional, dll.
3) Bidang Olahraga
Mengatur

/

mengadakan

pertukaran

pelatih

olahraga,

pertandingan

persahabatan, mengirim prertukaran olahragawan untuk berlatih.
4) Bidang sains dan Teknologi
Melaksanakan program – program sains dan teknologi yang berupa :


Kursus dan pengajaran bahasa Jepang di Pusat Kebudayaan Jepang maupun
di perguruan tinggi dan Organisasi swasta yang meminta atau memerlukan.



Mengadakan seminar, diskusi dan simposium



Pertukaran ahlidi bidang kebudayaan, sains dan teknologi



Mengundang pemuda – pemuda / sarjana untuk belajar dan riset di Jepang



Pemberian tanda penghargaan khusus di bidang promosi pertukaran
kebudayaan.

5) Bidang Publikasi


Perpustakaan



Penerbitan buku – buku / cetakan



Pameran



Material audio – visual

d. Peran dan fungsi
1) Bidang pertukaran Kebudayaan
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Memperkenalkan budaya Jepang dalm bidang kebudayaan kepada
masyarakat Indonesia pada umunya dan Jakarta pada khususnya.



Mengundang ahli / budayawan Indonesia untuk memperkenalkan budaya
Indonesia di Jepang ataupun di Pusat Kebudayaan Jepang sendiri.

2) Bidang Informasi
Sebagai media informasitentang negara jepang dan segala aspek kehidupannya
melaui kegiatan perpustakaan, diskusi, seminar dan simposium, demonstarsi
kebudayan dll
3) Bidang Pendidikan
Sebagai media pendidikan bagi masyarakat yang tertarik akan kebudayaan
jepang dan bagi mereka yang akan mengadakan hubungan kegiatan dengan
Jepang.
4) Bidang Rekrasi
Sebagai media hiburan bagi masyarakat yang berupa pertunjukan – pertunjukan
pameran dsb
5) Bagi Kota Jakarta
Menambah sarana hiburan bagikota Jakarta yang bermanfaat dan bersifat
mendidik.
6) Bagi masyarakat pada umumnya.
Sebagai sarana manambah pengetahuan dan sarana hiburan, menambah
wawasan tentang kebudayaan negara lain selain kebudayaan Indonesia.
e. Struktur organisasi
direktur
sekretaris

asisten

Home staff

Lokal staff

Lokal staff

Wakil direktur

Bagan III.1 Struktur organisasi PKJ di Jakarta
Sumber : dok. Pribadi

f. Tinjauan fisik
1) Lokasi
Terletak di Gedung Summitmas 1 yang terletak di Jl.
Jenderal Sudirman Jakarta Selatan. Pusat Kebudayaan
Jepang menempati Lantai 2 dan 3.
Summitmas

Tower

Building

merupakan

bangunan

commit
to user
perkantoran berlantai banyak
dan berarsitektur
modern.
Gb.III.1 Gedung Summitmas I
Sumber : dok.pribadi
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Lingkungan sekitarnya merupakan bangunan perkantoran dan pusat perdagangan
kota.
Karena fasilitasnya sangat terbatas dan kurang memadai, maka kegiatan –
kegiatan yang ditampung disini juga terbatas. Sehingga seringkali kegiatan –
kegiatan dari Pusat Kebudayaan Jepang tersebut bila akan mengadakan
pertunjukkan kesenian, pameran, masih menyewa tempat / auditorium di hotel –
hotel, gedung pusat kebudayaan lain, gedung kesenian,dsb. Hanya beberapa
kegiatan saja yang bias diselenggarakan dengan mengambil tempat di gedung
kantor Kedubes tersebut, seperti kegiatan kursus bahasa Jepang, perpustakaan,
administrasi.
2) Tinjauan status keberadaan dan Kondisi Fisik Bangunan
Kedudukan Pusat Kebudayaan Jepang di Summitmas Tower Building 1 adalah
sebagai penyewa seluruh lantai 2 dan 3 dari bangunan untuk digunakan sebagai
wadah kegiatan operasional Pusat Kebudayaan Jepang. Bangunan ini sama sekali
tidak menggambarkan cirri khas arsitektur Jepang sesuai dengan Negara yang
terwakili. Fasiitas yang tersedia juga kurang memadai, seperti apabila akan
mengadakan kegiatan – kegiatan yang membutuhkan ruang yang luas ataupun
membutuhkan persyaratan ruang tertentu ( misalnya untuk kegiatan pemutaran
film, musik, tari, pameran ). Kegiatan – kegiatan yang ditampung disini sangat
terbatas sehingga seringkali harus menyewa tempat di lokasi lain apabila
mengadakan kegiatan – kegiatan yang membutuhkan ruang yang luas. Selain itu
tidak memungkinkan adanya pengembangan ruang – ruang yang ada seiring
dengan perkembangan Pusat Kebudayaan Jepang dan pertambahan jumlah
pengunjungnya.
3) Tinjauan tata ruang


Macam Ruang yang ada :
-

Reception

Gb.III.2 Resepsionis PKJ
Sumber : dok.pribadi
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Lobby

Gb.III.3 Lobby PKJ
Sumber : dok.pribadi

-

Hall

-

Kantor Administrasi

-

Perpustakaan

-

5 Ruang Kelas

-

1 Ruang Guru

-

JASSO Office

-

R. Gallery

Gb.III.4 Perpustakaan PKJ
Sumber : dok.pribadi

Gb.III.5 Ruang Pameran PKJ
Sumber : dok.pribadi

-

R. Rapat

-

Gudang

-

Kamar mandi

-

Dapur
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Luas Lantai
Luas 1 Lantai Summitmas Tower Building adalah panjang sisi 11 modul x 3 m
Luasan Lantai Pusat Kebudayaan Jepang = 33x 33 = 1089 m2 x 2 = 2178
m2



Denah

LIBRARY

Lobby
Reception

Gallery

HALL

Conference
Room

Class Room

JASSO

Gb.III.6 Denah Lt.2 PKJ
Sumber : dok.pribadi

DENAH LT. 2

Pusat Kebudayaan Jepang
Gdg. Summitmas 1

Class Room
The Japanese Foundation Office
Class Room

Lobby
Reception

Class Room

Class Room
Teacher Room

DENAH
LT. 3
commit

B. STUDI BANDING

to user

Gb.III.7 Denah Lt.3 PKJ
Sumber : dok.pribadi

Pusat Kebudayaan Jepang
Gdg. Summitmas 1
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1. Pusat Kebudayaan China di Indonesia
a. Tinjauan Non Fisik
1) Pengertian
Adalah tempat diadakannya kegiatan – kegiatan budaya Negara China sebagai
media pertukaran budaya, informasi, pendidikan dan rekreasi bagi masyarakat
Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jakarta pada khususnya.
2) Peran dan Fungsi
Pusat Kebudayaan China di Jakarta mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
a) Di Bidang Pertukaran Kebudayaan
Sebagai media untuk mengadakan program pertukaran kebudayaan melalui
cara – cara sebagai berikut :
-

Memperkenalkan budaya China dalam bidang seni, teknologi, publikasi/
informasi kepada masyarakat.

-

Mengundang ahli – ahli/ budayawan China untuk memperkenalkan
keahliannya kepada masyarakat Indonesia demikian juga sebaliknya
dengan cara mengadakan pertunjukan – pertunjukan kesenian dan
pameran.

-

Sebagai media informasi tentang Negara China dan aspek kehidupannya
melalui kegiatan perpustakaan, diskusi, seminar, symposium, pertunjukan
kesenian dan pameran.

-

Sebagai media hiuran bagi masyarakat yang berupa penyelenggaraan
kegiatan – kegiatan pertunjukan dan pameran.

b) Di Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Sebagai media pendidikan bagi masyarakat yang tertarik akan hal – hal
yang berhubungan dengan kebudayaan China dnegan penyelenggaraan
kursus Bahasa China, perpustakaan dan pengobatan tradisional China.
c) Manfaatnya bagi kota Jakarta
Menambah fasilitas hiburan bagi masyarakat Jakrta berupa pertunjukan –
pertunjukan kesenian, pertunjukan film dan pameran.
d) Manfaatnya bagi masyarakat pada umumnya
Sebagi sarana menambah pengetahuan dan sarana hiburan, selain untuk
menambah wawasan tentang kebudayaan negeri China.
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3) Pengelolaan Pusat Budaya China
III-7

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

a) Pengelola
Pusat Kebudayaan China di Jakarta ini dikelola oleh seorang Direktur dan 20
orang staff yang dikirim dan ditentukan dari Pusat Kebudayaan China di
Beijing dengan dibantu oleh beberapa staff local terdiri dari orang – orang
Indonesia.
b) Susunan Organisasi
b. Tinjauan Fisik
1) Tinjauan Lokasi dan status
Lokasi Pusat Kebudayaan China masih menjadi satu dengan gedung Kantor
Kedubes China di Jakarta Yaitu di Jl. Jenderal Sudirman no.69. Sedangkan
gedung kanor kedubes merupakan bangunan milik pemerintahIndonesia yang
dipinjamkan kepada pemerintah China.
2) Kondisi Fisik Bangunan
Bangunan tersebut merupakan bangunan modern yang terdiri dari 4 lantai.
3) Tinjauan Tata Ruang
a) Macam ruang yang ada
-

Resepsionist

-

Lounge

-

Hall

-

R.KAntor/ Administrasi

-

2 R. kelas

-

R.Pertemuan / Auditorium

-

R.Perpustakaan

-

2 Gudang

-

2 Lavatory

b) Penghawaan
Sitem penghawaan buatan yaitu AC yang terletak di plafond dan dioperaikan
secra sentral
c) Pencahayaan
Merupakan bangunan perkantoran, jadi pencahayaan ditempatkan secara
merata. Pencahayaan menggunakan cahaya buatan pada waktu siang dan
malam, sedangkan ruang – ruang tertentu memanfaatkan sinar matahari.
4) Tinjauan akan kebutuhan keamanan
Fasilitras penjaga keamanan menyatu dengan system keamanan Kedutaan karena
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2. Goethe Institute ( Pusat Kebudayaan Jerman )
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Goethe-Institut adalah institut kebudayaan Republik Federal Jerman yang aktivitasnya
ada di banyak Negara. Mengembangkan pengetahuan mengenai bahasa Jerman di luar
Jerman dan memelihara kerjasama internasional dalam bidang budaya. Melalui informasi
mengenai kehidupan budaya, masyarakat dan politik, memberikan sebuah gambaran
yang utuh mengenai Jerman.
Goethe-Institut di banyak negara, berbagai Pusat Goethe, lembaga kebudayaan, ruang
baca, serta pusat ujian dan bahasa, mempunyai peran pokok dalam bidang politik
pendidikan dan kebudayaan di luar Jerman. Berada dalam tuntutan politis-budaya dari
globalisasi dan mengembangkan konsep-konsep inovatif demi terciptanya sebuah dunia
humanis yang dilandasi sikap saling mengerti, di mana keberagaman kultural diakui
sebagai sebuah kekayaan.
Macam Ruang yang ada :
¾ GoetheHaus
Dengan adanya Goethe Haus, Goethe-Institut Jakarta mempunyai sebuah ruang
pertunjukan sendiri yang modern dan lengkap, berkapasitas 301 tempat duduk dan
sebuah lobby-galeri untuk pameran. GoetheHaus adalah salah satu tempat penting
pertemuan kebudayaan di Jakarta.
GoetheHaus

cocok

untuk

konser

musik

kamar,

koor,

pementasan kecil teater dan tari, pemutaran film, ceramah,
maupun seminar. GoetheHaus disewakan kepada institusi
pendidikan
Gb.III.8 Ruang pementasan
Sumber : Gotheinstitute.com

dan

kebudayaan,

pemusik

dan

ensemble,

kelompok teater, perusahaan dan perorangan

Galeri GoetheHaus sangat cocok

untuk pameran foto, grafis

dan poster. Di tengah karya-

karya

dapat

talk, konferensi pers maupun

diselenggarakan

artist

yang

dipamerkan

diskusi kecil
Gb.III.9 Ruang pameran
Sumber : Gotheinstitute.com

Halaman belakang merupakan tempat pertemuan yang atraktif setelah
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Gb.III.10 Halaman belakang
Sumber : Gotheinstitute.com

Fasilitas:
•

301 tempat duduk

•

Panggung 5,90 x 10,86 meter

•

2 ruang ganti artis dilengkapi dengan kamar mandi dan WC

•

2 buah proyektor 16 mm

•

Soundsystem dengan 5 standing microphones dan 2 wireless

•

Lighting (30 lampu)

•

LCD (3000 ANSI Lumens) dan layar (5x6 meter)

•

Sebuah pianoGrotrian

•

Video-player dan DVD-player

¾ Perpustakaan
Di Pusat Informasi dan Perpustakaan terdapat pilihan media cetak dan audiovisual
terbaru berbahasa Jerman dan terjemahannya dengan tujuan memperkenalkan tematema kontemporer dan populer
¾ Kelas Kursus Bahasa
3. Erasmus Huis ( Pusat Kebudayaan Belanda )
a. Latar belakang
Kerja sama budaya dengan Indonesia menjadi prioritas utama dalam kebijakan
budaya Belanda. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ikatan sejarah yang dimiliki
antara Indonesia dan Belanda serta komitmen antara kedua negara sehubungan
dengan pelestarian warisan budaya bersama. Di samping itu, Indonesia menjadi
sumber inspirasi bagi sejumlah besar seniman muda dan kelompok di Belanda,
sehingga menghasilkan sebuah program pertukaran seniman dan kelompok.
Itu menjadikan latar belakang didirikannya Erasmus Huis pada tahun 1970. Awalnya
pusat kebudayaan ini, yang dibuka oleh Pangeran Bernhard, berlokasi di Jalan
Menteng Raya 25. Namun kemudian jelas tampak bahwa dibutuhkan gedung yang
lebih besar untuk menampung segala kegiatan. Pada tahun 1981, Erasmus Huis pindah
ke Jalan Rasuna Said di Kuningan.
Di to
lingkungan
baru ini suatu konsep baru untuk
commit
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dengan sejumlah lembaga budaya di Jakarta dan menjadikan Erasmus Huis sebuah
pusat penting bagi iklim budaya di Jakarta dan sekitarnya
b. Kegiatan
1) Musik dan Tari
Auditorium Erasmus Huis mampu menampung 320 pengunjung. Ruangan ini memiliki
akustik yang baik dan dikenal sebagai pusat musik Eropa di Jakarta.
Setiap tahun Eramus Huis menggelar sekitar sepuluh konser yang menampilkan
pemusik Belanda. Biasanya konser-konser itu diikuti dengan loka karya dan
pelatihan bagi pemusik dan murid-murid Indonesia. Selain di Jakarta, konserkonser itu juga digelar di berbagai kota seperti, Yogyakarta, Bandung, Surabaya,
Solo danSemarang. Erasmus Huis juga mensponsori pertunjukan kelompok tari
Belanda di Indonesia. Di samping kegiatan-kegiatan ini di Erasmus Huis juga akan
diadakan rangkaian pertunjukan dari pemusik Indonesia dan sebuah kompetisi
piano.
2) Pameran
Lobi Erasmus Huis digunakan sebagai tempat pameran. Foyer yang terdapat di
lantai

satu

digunakan

sebagai

ruangan

pameran

tambahan.

Setiap tahun di Erasmus Huis diadakan sekitar puluhan pameran dengan bekerja
sama dengan museum dan galeri di Indonesia dan Belanda. Pameran-pameran itu
memiliki berbagai ragam tema mulai dari seni kontemporer, disain dan
arsitektur hingga tema sejarah.
3) Film dan Sastra
Erasmus Huis juga memutar berbagai film dan dokumenter Belanda.
c. Macam Ruang
1) Perpustakaan
Erasmus Huis memiliki perpustakaan dengan koleksi
yang terdiri dari 22.000 judul buku, majalah
Indonesia

dan

kesusastraan

Belanda.
Belanda

Di
dan

samping

karya

karya

ringan,

perpustakaan Erasmus Huis juga memiliki koleksi
buku tentang sejarah Indonesia dan Belanda
serta seni dan budaya Indonesia. Perpustakaan

Gb.III.11 Perpustakaan Erasmushuis
Sumber : homepage Erasmus huis
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ini juga memiliki bagian khusus untuk hukum. Perpustakaan Erasmus Huis memiliki
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sejumlah besar CD dan video dan juga komputer dengan sambungan internet.
Perpustakaan ini banyak dimanfaatkan oleh sejumlah besar mahasiswa Indonesia
yang belajar bahasa Belanda.Perpustakaan ini juga mempunyai koleksi musik
sekitar 950 buah CD, misalnya jazz cukup terwakili di koleksi ini dengan CD
ensemble Paul van Kemenade, Piet Noorddijk, Maarten Ornstein dan Maarten van
der Grinten.
-

Perpustakaan Hukum : Pada tahun 1997, koleksi perpustakaan Erasmus Huis
diperbanyak dengan dibukanya perpustakaan hukum, yang kini terdiri dari
2500 judul.. Di samping itu ada terbitan lembaran lepas dan perpustakaan ini
juga berlangganan majalah (hukum) dan ada CD-ROM yang dapat
memberikan

informasi

mutakhir

tentang

perundang-undangan

dan

yurisprudensi. Tujuan perpustakaan ini adalah untuk membantu ahli hukum
Indonesia

dalam

menjalankan

pekerjaannya.

Juga

mahasiswa

tentu

diharapkan memanfaatkan perpustakaan ini. Masuk perpustakaan ini tidak
dipungut biaya.
-

Internet dan CD/DVD. Di perpustakaan Erasmus Huis juga bisa menggunakan
internet tanpa dipungut bayaran selamat 30 menit per hari. Namun karena
terbatasnya jumlah komputer, maka para pengunjung hanya diberikan batas
waktu pakai selama setengah jam.

2) Auditorium

Gb.III.12 Auditorium Erasmus Huis
Sumber : homepage Erasmus huis

Kapasitas penonton:
Ruang ganti:
Ukuran
Panggung:

350 kursi
Wanita dan pria

6 m x 9 m = 54 m² panggung bisa
diperluas lagi hingga 80 m²
user
Panggung terbuka, auditorium: commit
40 m²,to
350
m²
Foyer:
120 m²
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Light
Lampu:
Dimmers:
Suara
Sistem pengeras suara
Monitor:
Meja mixer:
Mikrofon:

digilib.uns.ac.id

23 lampu sorot
Finger light jockey - Martim

Turbo Sound THL-2 (x 4)
Behringer Ultrawave B300 (x 4)
Yamaha MX 3000AQ
- Oktova MK 012 (omni/cardioid/
hyper-cardioid) - Oktava MK 319 (big
membrane) - Mirpo Hypercardiod
wireless several dynamic - Sennheiser
microphones.
DAT-recorder:
Fostex D-5
CD-recorder:
Yamaha CDR 1000
Cassette-recorder:
Yamaha KX-493
Minidisc recorder:
Yamaha MDX 596
Professionele single CD-speler: JBSystems CD 300
Inventaris umum
Beamer:
Videorecorder:
DVD-speler:

Sony Strength: 5500 Lumer en Sony
Sony Matrix Switcher
Sony VHS, Sony Betacam, Sony Umatic
Panasonic

3) Ruang Pameran

Gb.III.13 Ruang Pameran Erasmus Huis
Sumber : homepage Erasmus huis

Ukuran
Ground surface:

132 m²

Permukaan dinding:

147 m²,

Ketinggian dinding:

3 m pada titik terendah dan 4 m pada titik tertinggi
panjang 49 m di seluruh permukaan dinding
terdapat penggantung artfix

Inventaris umum
Lemari kaca (ukuran):

14 buah lemari kaca, berukuran 98 cm x 48 cm x 26

commit
to user
cm dengan
kaki setinggi 70 cm.
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10 buah lemari kaca, berukuran 60 cm x 60 cm x
100 cm dengan kaki setinggi 100 cm.

4. British Council di Indonesia
a. Pengertian
British Council adalah organisasi internasional dari Inggris yang bergerak dalam
bidang budaya dan edukasi. Berkerja di 109 negara di seluruh dunia
•

Informasi terkini mengenai studi di Inggris,

•

Kesempatan yang unik bagi pemimpin muda untuk belajar lebih banyak mengenai
budaya secara global, dan

•

Koneksi ke jejaring dan para ahli dari Inggris di bidang Bahasa Inggris, budaya
dan kreatifitas.

b. Latar Belakang
British Council berdiri di Indonesia sejak tahun 1948, tiga tahun setelah kemerdekaan
Indonesia di tahun 1945. Kantor pertama berdiri di kota Bandung, Jawa Barat Tahun
1950an dan 1960anDi tahun 1951, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan baru
yang menetapkan Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di Negara ini dan sebagai
sebuah subjek tambahan wajib di semua sekolah lanjutan. British Council segera
menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyediakan staff dari Inggris untuk
memberikan pelatihan bagi para guru dan dalam pengembangan kurikulum di
berbagai universitas di Indonesia. Tahun 1970-an dan 1980-an Pada bulan Mei
1979, British Council pindah kantor ke gedung S. Widjojo Centre, di Jl. Jend. Sudirman.
Di tahun 1980an kami membangun sebuah reputasi global dalam mengelola program
pengembangan dan pelatihan. Tiga tahun setelah British Council berdiri (atau pada
tahun 1989), tim Project Management telah mengelola lebih dari 30 proyek di
Indonesia, dan mengembangkan sebuah jejaring yang terdiri dari 5,500 orang lebih
dengan kualifikasi Inggris level training. Di tahun 1989, unit belajar mandiri (Selfaccess Study Unit) di Pusat Bahasa Inggris resmi dibuka untuk umum. Unit ini diciptakan
dengan tujuan untuk membantu para professional muda dan mahasiswa pascasarjana
dalam mengembangkan kemampuan menajemennya melalui bahasa Inggris, dan
kemampuan berbahasa Inggris melalui pendidikan manajemen. Di tahun 1990an dan
2000an Pusat Belajar Bahasa Inggris juga semakin banyak dibuka untuk public dan

commit to user
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pelatihan-pelatihan yang dibimbing oleh para ahli dari Inggris untuk Self Access
Language Learning juga makin berkembang.
5. Pusat Kebudayaan Prancis di Surabaya
CCCL ( Centre Culturel Français de Surabaya ) merupakan salah
satu

dari

430

lembaga

Prancis

(Institut

Prancis,

Pusat

Kebudayaan Prancis dan Alliances Françaises), kepanjangan
tangan dari Kedutaan-Kedutaan Besar Prancis yang tersebar di
lebih dari 150 negara. Dinamika dan luasnya jaringan ini
menjadikan lembaga-lembaga kebudayaan Prancis yang ada di
dunia sebagai jembatan perantara yang luar biasa dalam
hubungan antar budaya, dan satu-satunya di dunia. Beragam

Gb.III.14 Gedung CCCL
Sumber :
www.ccclsurabaya.com

misi (bahasa, budaya, ilmiah, universitas dan audiovisual), yang
diemban jaringan ini memberi citra kehidupan masa kini Prancis di luar negeri, semuanya
dilakukan dengan dialog dengan negara-negara di mana lembaga kebudayaan Prancis
berada.
Untuk memperkenalkan bahasa, gagasan seni budaya serta kreasi Prancis, Pusat-Pusat
kebudayaan Prancis, membuka pintu bagi publik sehingga mereka dapat belajar bahasa
dan memanfaatkan semua layanan yang disediakan oleh mediateknya yang selain
memiliki berbagi koleksi buku, majalah, CD, DVD, Internet dan sebagainya, juga
menyajikan progam-program seni budaya yang eklektik sepanjang tahun
Di Indonesia, jaringan ini memiliki 4 Pusat Kebudayaan Prancis, (Jakarta, Surabaya,
Yogyakarta dan Bandung), dan 8 Alliances Françaises. Semuanya menjadi wadah utama
bagi pertemuan-pertemuan antara Indonesia dan Prancis, berbagi gagasan seni budaya,
dan tak menutup adanya kemungkinan-kemungkinan lainnya.
Pusat Kebudayaan Prancis di Surabaya yang menempati gedung kuno bergaya kolonial
dengan kebunnya yang asri, sejak 40 tahun lalu, menawarkan sebuah oase penuh
kedamaian di jantung kota Surabaya. Tempat favorit bagi kawula muda untuk belajar
bahasa Prancis, memperkaya khasanah pengetahuan di mediatek, menggelar dan
menikmati pameran, menyaksikan film atau hanya sekedar nongkrong di café yang
terletak di beranda belakang.
Pusat Kebudayaan Prancis di Surabaya tercatat pula sebagai ahlinya dalam pengajaran
bahasa Prancis di Surabaya (di mana para mahasiswa bisa pula mengikuti ujian sertifikasi
internasional), di samping keunikannya sebagai salah satu aktor inti dalam kehidupan seni
.
budaya di megapolitan berpenduduk
6 jutato
iniuser
commit
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CCCL Surabaya dalam foto

Gb.III.15 Café di CCCL Surabaya
Sumber : www.ccclsurabaya.com
Gb.III.16 Suasana seminar di CCCL
Sumber : www.ccclsurabaya.com
Gb.III.17 Kursus Bahasa di CCCL
Sumber : www.ccclsurabaya.com

Gb.III.18 Suasana diskusi di CCCL
Sumber : www.ccclsurabaya.com

6. Pusat Kebudayaan Prancis (CCF) Jakarta
Dibangun 40 tahun lalu, Pusat Kebudayaan Prancis (CCF) Jakarta termasuk salah satu
Pusat Kebudayaan Prancis terbesar di dunia. Di bawah naungan Kedutaan Besar Prancis
di Indonesia, CCF menawarkan akses untuk memperoleh semua informasi budaya
mengenai Prancis kontemporer melalui :
•

pengajaran bahasa Prancis,

•

kegiatan artistik bekerja sama dengan mitra kerja Prancis atau Indonesia,

•

mediatek (media cetak, film, internet, buku),

•

ruang pemutaran film dan galeri pameran,

•

kafetaria

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk Jakarta, Pusat Kebudayaan Prancis hadir di dua
tempat, di Jakarta Pusat, Jl. Salemba Raya No. 25 dan di Jakarta Selatan, Jl. Wijaya I
No.48. Setiap tahun lebih dari 5000 siswa belajar bahasa Prancis di CCF dan mereka
dapat menempuh ujian DELF dan DALF. Dengan kartu anggota, para siswa CCF dapat
mengikuti semua kegiatan budaya CCF (sinema, ceramah, diskusi, pameran, pesta, lomba
dll)
7.
The Japanese Cultural Center of Hawai‘i (JCCH), merupakan sebuah organisasi yang
menjaga dan memperkenalkan kebudayaan Jepang di Hawai. Berlokasi di 2454 South
Beretania Street,JCCH mempunyai komunitas dan galeri sejarah,Pusat penelitian,
Kenshikan martial arts, Seikoan Japanese teahouse ( Rumah teh ) and Gift Shop (toko

commit to user
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souvenir). The JCCH mengadakan beberapa program, festivals dan pertunjukan setiap
dan sepanjang tahunnya.

Gb.III.19 Kenshikan Kendo Club dengan Sensei Shigeo Yoshinaga
Sumber : www.jcch.com

Gb.III.20 Hawai‘i Karate Association dengan Sensei Michael
Shimabukuro
Sumber : www.jcch.com

Gb.III.21 Seikoan Tea House
Rumah teh jepang dengan 3 ruang the masing – masing untuk Latihan
upacara teh Jepang ( Cha NO You ), the Seikōan (Shining Star) Tea House
dan Taman.
Sumber : www.jcch.com

commit to user
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Gb.III.22 Toko Souvenir ( Gift Shop )
Di JCCH Gift Shop,konsumen dapat melihat dan menemukan barang –
barang kerajinan dan antik asli jepang dan dapat membelinya, termasuk
kimino, boneka Jepang, Satu set teko teh dan banyak kerajinan Jepang
lainnya.
Sumber : www.jcch.com

8.

Gb.III.23 Tampak depan Entrance Pusat
Kebudayaan Jepang di California
Sumber : www.bamboogarden.org

Gb.III.24 Tampak samping dengan tamannya
Sumber : www.bamboogarden.org

The Japanese Cultural Center berlokasi dekat dengan Foothill College campus. Terdapat
tumbuhan cherry dekat dengan chaniwa (tea garden), dan juga tumbuhan bamboo. Pusat
Kebudayaan Jepang ini untuk mengenalkan Bahasa dan kebudyaaan Jepnag. Terdapat
chashitsu (tea room), Pemandangan Luar Jepang yaitu taman, dan tempat untuk
menunjukkan hasil karya seni jepang.
Ketika program bahasa Jepang diperkenalkan oleh Dr. Michiko Hiramatsu di Foothill

commit to user
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bersejarah juga dibutuhkan untuk menambah pembelajaran bahasa. Karena kesulitan
untuk menemukan kelas yang cocok untuk workshop tewrsebut maka ada ide untuk
membangun pusat kebudayaan jepang yang berciri khas Jepang. Beberapa perusahaan
Jepang menjuadi donatur untuk membangun JCC. Untuk orang Jepang sendiri ini
merupakan simbol Persahabatan USA dan Jepang. Didirikan tahun 1982, JCC ini di
peruntukkan untuk Universitas

and komunitas penyuka kebudayaaan Jepang, juga

terdapat galeri untuk memperlihatkan kerajinan dan seni tradisional Jepang juga sebagai
tempat pertemuan pebisnis Amerika dan Jepang dan mahasiswa dalam seminar dan
kegiatan 2 negara..
9.
The Japan Information and Culture Center (JICC) Pusat kebudayaan dari Kedutaan
Jepang di Washington D.C. Tujuannya untuk lebih mempromosikan tentang Jepang dan
kebudyaannya dengan menyediakan berbagai informasi, pelayanan pendidikan dan
beberapa program untuk masyarakat Amerika. Area yang dilingkupi antara lain
Washington D.C., Maryland dan Virginia. The JICC is berlokasi di lantai dasar glassenclosed Galleria di Lafayette Centre III di pusat kota Washington, D.C. Fasilitas yaitu
perpustakaan, 152-seat auditorium, dan 1,500-square-foot exhibition gallery.

Gb.III.25
Contoh seminar
Sumber : Japanese
culture Centre

10. Ishikawa International Lounge
Ishikawa

International

Lounge

adalah

japanese style architecture yang dikelilingi
oleh tumbuhan hijau di zona kebudayaan,
yang terdiri Kenrokuen, diketahui sebagi
salah satu dari tiga taman yang paling
indah di Jepang, Art Museum, History
Gb.III.26 Tampak depan Ishikawa International
Lounge
Sumber : Ishikawa International lounge
commit

Museum dan Social Education Center.
asing dan lokal di Ishikawa
to Pengunjung
user

dapat secara mudah melihat dan merasakan kebudayaan Jepang di sini..
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Ishikawa menjelaskan sejarah dari fine art, craft and entertainment. Memberikan
kesempatan untuk orang asing dalam memahami akar budaya Jepang dan sejarahnya.
Temapt ini juga digunakan sebagai tempat program pertukaran, tempat pertemuan orang
asing yang ingin menjalin banyak teman dan aktivitas organisasi pertukaran kebudayaan.
Lokasi 1-8-10 Hirosaka, Kanazawa 920-0962

Gb.III.27 Tea Room
Sumber : Ishikawa International lounge

Gb.III.28 Garden
Sumber : Ishikawa International
lounge

Gb.III.29 Living room
Sumber : Ishikawa International
lounge

commit to user
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C. KONDISI UMUM KOTA JAKARTA
1. Kondisi Fisik DKI Jakarta
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah
Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di
atas permukaan laut, terletak pada posisi 106o22’42” BT - 106o58’18” BT dan 5o19’12” LS - -6o23’54” LS.

Gb.III.30 Peta DKI Jakarta
Sumber : www.wikipedia.org

Luas wilayah Propinsi DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1227
tahun 1989 adalah berupa daratan seluas 661,52 km² dan berupa lautan seluas
6.977,5 km², terdapat tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan
Seribu. Jakarta memiliki sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan
sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan. Adapun batasbatas wilayah kota Jakarta yaitu sebagai berikut:
Utara

: Laut Jawa

Selatan

: Kab. Bogor dan Depok

Timur

: Kab. & Kotamadya Bekasi

Barat

: Kab. & Kotamadya Tangerang

commit to user
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b. Kondisi Topografi
Pada dasarnya wilayah Jakarta dapat dikategorikan sebagai wilayah datar.
ketinggian tanah dari pantai sampai ke banjir kanal hanya berkisar 0 - 10 m di atas
permukaan laut diukur dari titik 0 di Tanjung Priok. Sedangkan dari banjir kanal
sampai batas paling selatan dari wilayah DKI berkisar 5 - 50 m di atas permukaan
laut. Perbukitan rendah yang ada pada daerah sebelah selatan banjir kanal dibentuk
mengikuti pola daerah aliran sungai yang ada.
c. Kondisi Geologis
Seluruh daratan terdiri dari endapan-endapan Pleistocene dimana permukaannya
terdapat ± 50 m di bawah permukaan tanah yang ada. Bagian Selatan terdiri atas
lapisan alluvial. Dataran ini memanjang pada jarak 10 Km sebelah Selatan pantai
dengan permukaan datar. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua
yang tidak nampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh
endapan alluvium, sehingga keadaan wilayah menjadi datar sama sekali, namun
endapan tersebut merupakan tanah-tanah yang subur (tanah merah).
d. Kondisi Iklim
Keadaan iklim kota Jakarta secara umum beriklim panas dengan suhu maksimum
30,8°C pada siang hari dan suhu minimum udara berkisar 26,1 °C pada malam hari
dengan kelembapan 80%-90%. Karena letaknya di daerah khatulistiwa, maka arah
angin dipengaruhi oleh angin muson yaitu Muson Barat pada bulan November sampai
dengan April dan Muson Timur pada bulan Mei sampai dengan Oktober. Suhu seharihari kota Jakarta dipengaruhi angin laut karena letaknya yang berada di sepanjang
pantai. Curah hujan rata-rata sepanjang tahun adalah 2000 mm dimana curah hujan
paling besar sekitar bulan Januari dan paling kecil pada bulan September.
e. Pembagian Wilayah
Wilayah administrasi propinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kotamadya dan
satu kabupaten administratif yaitu kotamadya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta
Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara serta kabupaten Kepulauan Seribu.
2. Kondisi Non Fisik DKI Jakarta
a. Kependudukan
Jumlah penduduk di Jakarta pada tahun 2006 sekitar 7.512.323 jiwa, namun pada
siang hari angka tersebut akan bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota
satelit seperti Bekasi, Tangerang,
Bogor,
dan Depok. Kota/kabupaten yang paling
commit
to user
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Kepulauan Seribu adalah kabupaten dengan paling sedikit penduduknya yaitu
19.545 jiwa.
b. Perencanaan Tata Ruang Jakarta
Jakarta Sebagai Ibukota Propinsi Daerah Khusus Jakarta sekaligus sebagai Ibukota
Negara RI berfungsi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa serta Kota Budaya dan
Pariwisata mempunyai visi, yaitu mewujudkan Jakarta sebagai Ibukota Negara
Republik Indonesia yang sejajar dengan Kota-kota Besar Negara maju, dihuni oleh
masyarakat yang sejahtera dan berbudaya dalam lingkungan kehidupaan yang
berkelanjutan.
Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1982 tentang Pedoman
Penyusunan dan Pengendalian Pembangunan diuraikan pula mengenai Perwilayahan
Pembangunan, maka untuk mencapai tujuan pembangunan perlu dilakukan kegiatan –
kegiatan pembangunan melalui pendekatan perwilayahan. Oleh karena itu, perlu
diadakan pembagian wilayah untuk pengembangan kota sebagai zona – zona
perencanaan.
c. Perwilayahan Pembangunan
1) Barat Laut ( WP – BL )
Meliputi sebagian wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Merupakan daerah
rawan banjir dan sanitasi sehingga cenderung berkembang menjadi tempat
permukiman penduduk untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Sedang pada bagian selatan wilayah ini berkembang daerah industri.
2) Utara ( WP – U )
Meliputi sebagian dari wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat dan sebagian
wilayah Jakarta Barat. WP – U sebagian besar merupakan wilayah perdagangan
dan pelayanan jasa yang cenderung meningkat. Namun permukman penduduk
berpendapatan rendah cukup luas pula.
3) Tanjung Priok ( WP – TP )
WP – TP merupakan wilayah penunjang pelabuahn Tanjung Priok cenderung
berkembang pesat sebagai permukiman masyarakat berpenghasilan menengah
dan rendah, karena kondisi lingkungan yang kurang baik.
4) Timur Laut ( WP – TL )
Meliputi sebagian wilayah Jakarta Utara dan sebagian wilayah Jakarta Timur dan
relatif kurang berkembang karena kondisi yang kurang baik sehingga akan
dikembangkan untuk perluasan pelabuhan Tanjung Priok dan kawasan industri
kayu.
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5) Barat ( WP – B )
Meliputi sebagian wilayah Jakarta Barat dan sebagian wilayah Jakarta Selatan.
Merupakan wilayah yang strategis untuk pengembangan kota jangka menengah
dan panjang. Karena kondisinya yang cocok untuk pengembangan permukiman
meskipun sampai saat ini belum berkembang.
6) Pusat ( WP – P )
Meliputi sebagian wilayah Jakarta Pusat dan sebagian wilayah Jakarta Selatan.
Samapi saat ini menjadi pusat pemukiman masyarakat berpenghasilan menengah
dan tinggi dan sebagian masyarakat berpenghasilan rendah. Lingkungan yang
bagus dan mempunyai potensi pengembangan yang baik.
7) Selatan ( WP – S )
Meliputi sebagian wilayah Jakarta Selatan dan sebagian wilayah Jakarta Timur.
Kondisinya kurang menguntungkan, menjadkan daerah ini kurang baik pula untuk
dijadikan wilayah pengembangan.
8) Pulau Seribu ( WP – PS )
Meliputi sebagian wilayah Jakarta Utara. Wilayah Pengembangan ini merupakan
daerah taman nasional laut yang perlu dijaga dan dilestarikan serta digiatkan.
d. Dampak Ruang daripada Rencana Umum Tata Ruang
Dalam menterjemahkan kebutuhan ruang untuk menampung berbagai kebijaksanaan
sektor – sektor talh dilakukan analisa kebutuhan ruang lintas sektor berupa Analisa
kondisi dan potensi fisik pengarahan dasarbagi Rencana Umum Tata Ruang. Pokok
masalah tata ruang untuk beberapa wilayah pengembangan tertentu dapat
digambarkan sebagai berikut :
1) WP Selatan merupakan wilayah yang menarik untuk pengembangan perumahan,
namun apabila ditinjau dari sudut ekologi khususnya sumber daya air tanah ,
merupakan wilayah yang sensitif. Disamping itu main berkembangnya wilayah ini
akan makin meningkatkan pencemaran air permukaan pada daerah sebelah
utaranya dan makin meningkatkan kemacetan lalu lintas pada jalan – jalan yang
ada. Oleh karena itu kecenderungan pengembangan ke arah ini perlu dibatasi.
2) WP Barat Laut dan WP Timur Laut masih merupakan wilayah yang belum
berkembang

walaupun

sudah

diadakan

adanya

pembangunan

industri,

pergudangan dan permukiman. Wilayah ini kurang cocok untuk permukiman
karena rawan banjir, air tanahnya tercemar dan drainase yang kurang baik.
Dampak pencemaran terhadap kai – kali yang ada tidak besar sehingga lebih
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3) WP Utara dan WP Pusat sudah berkembang pesat sebagai daerah perdagangan,
pemerintahan jasa dan permukiman.
4) Lahan di WP Barat dan WP Timur sangat sesuai untuk pengembangan baru,
karena kondisi tanah baik, air tanah cukup dan masih cukup luas terdapat ruang
terbuka, akan tetapi pada saat ini belum cukup tersedia jaringan jalan yang
memungkinkan untuk pengembangan.

Gb.III.31 Peta Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010
Sumber : Dinas Tata Kota

e. Potensi kota Jakarta sebagai pusat informasi Budaya :
Pemilihan kota Jakarta sebagai lokasi Pusat Kebudayaan Jepang mempunyai
beberapa alasan :
-

Potensi Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dengan fungsinya sebagai pintu
gerbang utama kawasan Indonesia, merupakan titik pertemuan dari pengaruh –
pengaruh sosial, politik dan budaya bangsa asing. Merupakan pusat dari segala
kegiatan – kegiatan nasional maupun internasional.
Ada 2 hal yang ingin ditampilkan pada Tata Ruang DKI Jakarta yaitu :


Wajah International, sebagai pelayananan lingkungan diplomatik dan
hubungan internasional.



Wajah Regional, merupakan tempat – tempat kegiatan administrasi
pemerintahan dan kegiatan kultural bangsa.

-
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-

Potensi Ibu kota yang lebih siap menerima arus globalisasi

-

Fasilitas dan prasarana yang lebih memungkinkan untuk membangun pusat tersebut

-

Jakarta sebagai kota besar dengan masyarakatnya yang heterogen juga lebih
bisa menerima kehadiran kebudayaan asing ditengah tengah mereka

-

sebagai tempat kegiatan pusat kebudayaan Negara asing seperti yang sudah
ada :
•

Culture Centre Francais ( CCF ) ( Pusat Kebudayaan Prancis )

•

Erasmus Huis ( Pusat Kebudayaan Belanda )

•

Goethe Institute ( Pusat Kebudayaan Jerman )

•

British Council ( Pusat Kebudayaan Inggris )

Sehingga pemilihan lokasi kota Jakarta sebagai lokasi Pusat Kebudayaan Jepang yang
kan

direncanakan

akan

mendukung

program

kegiatan

untuk

memperkenalkan

Kebudayaan Jepang kepada masyarakat Indonesia.
D. KESIMPULAN
Kebudayaan timbul karena adanya suatu kebutuhan yang wujudnya adalah berupa
perilaku atau norma – norma yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang antara suatu
daerah dengan daerah lainnya biasanya akan berbeda karena pengaruh lingkungan.
Dan kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang dapat menggambarkan dari
mana kebudayaan tersebut berasal dan bagaimana kebudayaan daerah / Negara
tersebut.
Pusat Kebudayaan Jepang yang ada saat ini merupakan wakil dari The Japan Foundation
di Indonesia yang melaksanakan program – program The Japan Foundation di Indonesia
di bidang pertukaran kebudayaan.dan tempat diadakannya kegiatan – kegiatan budaya
negara Jepang sebagai media pertukaran budaya, informasi, pendidikan,seminar,
pertunjukkan dan rekreasi bagi masyarakat Indonesia pada umunya dan Jakarta pada
khususnya
Dari kondisi fisik , wadah Pusat Kebudayaan Jepang ini masih menyewa kantor di lt.2 dan
3 gedung summitmas I di Jakarta. Sehingga fasilitas yang ada kurang memadai unutk
mengadakan pertunjukkan – pertunjukkan kesenian, pemutaran film, berbagai pameran.
Kondisi bangunan tersebut juga tidak berarsitektur Jepang sebagai bagian dari Budaya
Jepang itu sendiri juga sebagai unsure pengenal dan daya tarik yang akan memberi ciri
khusus tentang kegiatan yang ditampung didalamnya. Sehingga bangunan yang sekarang
kurang komunikatif.
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Dari studi banding dengan Pusat kebudayaan lain, terdapat ruang – ruang yang
dibutuhkan dalam suatu pusat kebudayaan yaitu : Gedung pertunjukkan, perpustakaan,
ruang pameran, Ruang seminar, dan ruang kursus bahasa. Sedangkan dari studi banding
dengan Pusat Kebudayaan Jepang di Negara lain, bentuk dan massa bangunan juga
interior dan eksteriornya mencerminkan bahwa bangunan tersebut adalah bangunan
jepang. Ciri khas rumah tradisional jepang ditampilkan lewat bentuk bangunan itu sendiri,
adanya tea house, ruang kursus bela diri jepang, toko souvenir khas jepang, taman jepang
dan juga perancangan eksterior interior yang khas jepang.
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BAB IV
PUSAT KEBUDAYAAN JEPANG DI JAKARTA
YANG DIRENCANAKAN
A. PENGERTIAN
Pusat Kebudayaan Jepang ( Japan Culture Center ) di Jakarta merupakan wakil dari The
Japan Foundation di Indonesia yang melaksanakan program-program The Japan
Foundation di Indonesia di bidang pertukaran kebudayaan.
B. TUJUAN
Memperkenalkan Budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia. Selain itu juga
merupakan wadah bagi kegiatan pertukaran kebudayaan antara Jepang dan Indonesia
dengan tujuan lebih luas untuk lebih meningkatkan saling pengertian dan parsahabatan
antara kedua Negara.
C. FUNGSI
Adapun fungsi dari wadah Pusat Kebudayan Jepang di Jakarta nantinya adalah sebagai
berikut:
‐

Tempat untuk mempelajari aspek-aspek dari kebudayaan Jepang

‐

Tempat bertemu dan mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan Negara
Jepang

‐

Tempat mempertunjukkan unsure-unsur Kebudayaan Jepang di Indonesia

D. STATUS
Merupakan wakil dari The Japan Foundation di Indonesia yang melaksanakn programprogram The Japan Foundation di Indonesia di bidang pertukaran kebudayaan.
E.

LINGKUP KEGIATAN
1. Bidang sosial kebudayaan
‐

Undangan belajar ke Jepang

‐

Pemberian tanda penghargaan di bidang promosi kebudayaan

2. Bidang Kesenian
Berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat kebudayaan dan seni, yaitu:
‐

Pertukaran kesenian ( music, tari, lukis, film, dll )

‐

Demonstrasi ( ikebana, cha no you, permainan tradisional, dll )

commit to user

IV-1

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

3. Bidang Olahraga
‐

Pertandingan persahabatan

‐

Pertukaran pelatih olahraga

‐

Demonstrasi seni olahraga

‐

Pelatihan olahraga

4. Bidang sains dan teknologi
‐

Kursus / pengajaran bahasa jepang

‐

Mengadakan seminar, diskusi kebudayaan dan teknologi

‐

Pertukaran para ahli

‐

Undangan belajar ke Jepang

5. Bidang publikasi

F.

‐

Perpustakaan

‐

Penerbitan

‐

Pameran

KEGIATAN YANG DIWADAHI
Program kegiatan pusat kebudayaan jepang dapat dikelompokkan dalam kegiatankegiatan sebagai berikut:
a. Administrasi Kesekretariatan
‐

Intem : keuangan, inventarisasi, management, dan hubungan luar

‐

Ekstern : pelayanan informasi, pendaftaran, administrasi penyewaan tempat

b. Kursus bahasa jepang dan kursus kebudayaan ( seni tradisional, seni bela diri, seni
modern )
‐

Pengajaran

‐

Administrasi pengajaran : informasi, pelayanan sertifikat, pembiayaan

c. Perpustakaan
‐

Administrasi peminjaman buku, kaset

‐

Administrasi permohonan pemutaran video

‐

Administrasi permohonan kartu anggota perpustakaan

‐

Pengelolaan buku

‐

Pelayanan fotokopi

‐

Internet

d. Pelayanan umum
‐

Pemutaran film

commit to user
IV-2

perpustakaan.uns.ac.id

‐

digilib.uns.ac.id

Program pagelaran seni ( teater, music, tari, ikebana, lukis / grafis, permainan
tradisional, tea ceremony )

‐

Program keolahragaan : administrasi dan pengelolaan

‐

Program sains dan teknologi : administrasi dan pelaksanaan pertukaran ahli,
diskusi, seminar, dll

‐

Akomodasi

‐

Hubungan masyarakat

e. Penerbitan dan dokumentasi
‐

Pembagian jurnal kegiatan

‐

Pelayanan dokumentasi : fotografi, video shooting, offset, fotokopi

f. Pelayanan penunjang / service
‐

Penjualan perlengkapan belajar : buku, kaset

‐

Penjualan souvenir

‐

Kantin / café

‐

Toilet

‐

musholla

G. LOKASI PUSAT KEBUDAYAAN JEPANG
Potensi kota Jakarta sebagai pusat informasi Budaya:
Pemilihan kota Jakarta sebagai lokasi Pusat Kebudayaan Jepang mempunyai beberapa
alasan:
‐

Potensi Jakarta sebagai ibu kota Indonesi dengan fungsinya sebagai pintu
gerbang utama kawasan Indonesia

‐

Sebagai tempat kedudukan perwakilan / kedutaan Negara sahabat

‐

Potensi ibu kota yang lebih siap menerima arus globalisasi

‐

Fasilitas dan prasarana yang lebih memungkinkan untuk membangun pusat tersebut

‐

Jakarta sebagai kota besar dengan masyarakatnya yang heterogen juga lebih
bias menerima kehadiran kebudayaan asing ditengah-tengah mereka

‐

Sebagai tempat kegiatan pusat kebdayaan Negara asing seperti yang sudah
ada:
•

Culture Center Francais ( CCF ) ( Pusat Kebudayaan Prancis )

•

Erasmus Huis ( Pusat Kebudayaan Belanda )

•

Goethe Institute ( Pusat Kebudayaan Jerman )

•

British Council ( Pusat Kebudayaan Inggris )
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Sehingga pemilihan lokasi kota Jakarta sebagai lokasi Pusat Kebudayaan Jepang yang
kan direncanakan akan mendukung program kegiatan untuk memperkenalkan
Kebudayaan Jepang kepada masyarakat Indonesia.
H. CITRA YANG DITAMPILKAN

Bangunan Pusat kebudayaan Jepang dengan penerapan arsitektur Neo vernacular
jepang yaitu dengan mengambil unsur – unsur khas bangunan tradisional Jepang
dipadukan dengan bahan – bahan modern seperti beton dan kuda – kuda baja sehingga
bangunan yang direncanakan dapat mencitrakan dengan apa yang diwadahi yaitu
kebudayaan Jepang
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BAB V
ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PUSAT
KEBUDAYAAN JEPANG DI JAKARTA
A. ANALISA PERUANGAN
1. Analisis Pelaku Kegiatan dan Pola kegiatan
a. Analisa Pelaku kegiatan
Pemakai dari Gedung Pusat Kebudayaan Jepang terdiri dari :
1) Pengunjung / Masyarakat umum
Terdiri dari :
-

Masyarakat umum ( kegiatan menonton pertunjukan, pameran, mencari
informasi )

-

Pejabat, wakil negara asing ( memenuhi undangan untuk menonton pertunjukan,
pameran, seminar )

-

Siswa Kursus Bahasa

2) Pengelola / staff
Bekerja dan memegang tanggung jawab di bidang tertentu di dalam lingkup Pusat
Kebudayaan Jepang
3) Pelaku Kebudayaan
Terdiri dari :
-

Penyaji acara – acara Pertunjukan kesenian

-

Penjaga Pameran benda – benda hasil kebudayaan

-

Penjaga barang – barang souvenir
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b. Analisa Pola Kegiatan
1) Pengunjung
Masyarakat umum dan siswa kursus
Menonton
Pertunjukan

Datang

Kursus

Mencari
Informasi

Ibadah
Membaca

Melihat
Pameran

Parkir

Metabolisme

Olahraga
beladiri
Mengunjungi
Festival
Minum Teh

Parkir
Makan

Beli
Souvenir

Pulang

Bagan V.1. Pola Kegiatan Masyarakat umum dan siswa kursus
Sumber : Analisis Pribadi,2009

Pejabat, wakil negara asing
Menonton
Pertunjukan

Datang
Mencari
Informasi
Parkir

Seminar
Melihat
Pameran

Ibadah

Metabolisme
Parkir
Makan

Mengunjungi
Festival
Minum Teh

Beli
Souvenir

Pulang

Bagan V.2. Pola Kegiatan Pejabat/wakil Negara asing
Sumber : Analisis Pribadi,2009
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2) Pengelola
Mengurusi Kegiatan Pendidikan
Datang

Mengurusi Kegiatan Administrasi
Mencari
Informasi

Rapat
Mengurusi Kegiatan dokumentasi

Parkir

Ibadah
Mengurusi Kegiatan Percetakan
Metabolisme

Mengurusi Kegiatan Perpustakaan

Parkir
Mengurusi Kegiatan Keolahragaan

Makan

Mengurusi Kegiatan Sains dan
teknologi

Beli
Souvenir

Pulang

Mengurusi Kegiatan Seni

Mengurusi Kegiatan Laboratorium

Mengurusi Kegiatan ME
Bagan V.3. Pola kegiatan Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi,2009

3) Pelaku Kebudayaan
Mengisi
Pertunjukan

Datang
Mencari
Informasi
Parkir

Seminar
Mengurus
Pameran

Ibadah

Parkir

Festival
Minum Teh

Metabolisme

Pulang

Mengururs
Kantin

commit
Pengurusto user
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Kebudayaan
Sumber : Analisis Pribadi,2009
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2. Analisa Kebutuhan Ruang
Tabel V.1 Analisis Pelaku kegiatan dan Kebutuhan Ruang
sumber : Analisis Prbadi

Pelaku Kegiatan

Kegiatan

Kebutuhan Ruang

Parkir

Tempat Parkir

Mencari Informasi

R.Informasi/Resepsionis/R.display

Mengikuti

Pelatihan

/ R.seminar dan R.Serbaguna

workshop
Melihat pameran Seni

R.Pameran

Melihat Pertunjukan

Gedung Pertunjukkan

Membeli souvenir/ pernak R.Bursa
– pernik Jepang
Mengunjungi

Restoran Kantin Jepang

Jepang
Mengunjungi Perpustakaan

Perpustakaan

Mengikuti kursus Bahasa R.Kursus
Jepang
Mengikuti
Pengunjung/
masyarakat umum

kegiatan R.Latihan Judo dan Karate

pelatihan olah raga khas
Jepang
Mencari Informasi tentang R.Klub/Hobi
kegiatan

yang

berhubungan dengan hobi
Mengikuti kursus ( ikebana, R. Kursus dan R. Praktek
origami, dll )
Mengunjungi

Plaza untuk Festival

Festival/Perayaan Jepang

R.Serbaguna

Mengunjungi Rumah Teh / Rumah The ( Sukiya )
Sukiya
Mengobrol dan berkumpul Hall
penyuka

kebudayaan R.Klub

Jepang

Pengelola/Staff

Metabolisme

KM/WC

Beribadah

Musholla

Parkir commit to user
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Mencari Informasi

R.Informasi / resepsionis

Pengelola utama

R.Direktur

Mengurus
umum,

administrasi R.Administrasi
keuangan,

kesiswaan & Kepegawaian
Mengelola

kegiatan R.Wakil Direktur

operasional
Mengadakan

R.Sekretaris
pertemuan R.Rapat

dengan anggota pimpinan
lain
Menerima tamu
Mengurus

R.Tamu
bidang Kabag. Keolahragaan

keolahragaan
Mengurus bidang seni
Mengurus

Kabag. Seni

bidang Kabag. Dokumentasi

dokumentasi
Mengurus bidang sains dan Kabag. Sains dan Teknologi
teknologi
Mengurus percetakan

Kabag. Percetakan
R.Percetakan

Mengelola laboratorium
Mengelola

Laboratorium bahasa

kegiatan Perpustakaan

kepustakaan

R.Kepala Perpustakaan
-R.administrasi
-R.Loker
-R.Katalog Manual
-R.Katalog Komputer
-R.Buku
-R.Baca
-R.Audio Visual
-R.Fotocopy
-R.Internet

Mengurus

peralatan, R.Genset

perlengkapan & mekanikal -R.Mesin AC
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-R.Jaga
-R.Pompa
-R.Parkir
-Lavatory
-Taman
Menjalankan ibadah

Musholla

Metabolisme

Km/Wc

Parkir

Tempat Parkir

Mengajar Kursus

R.Kursus

Istirahat

R.Guru

Rapat

R.Rapat

Menjaga barang souvenir

R.Bursa

Mengadakan pertunjukan

Gedung Pertunjukan
-Hall
-R.Sekretariat
-R. pentas/ Panggung
-R. Audience/ Penonton
-R. persiapan pemain
-R.ganti/ Rias
-R.Istirahat Pemain

Pelaku

-Lavatory

Kebudayaan

-Gudang pakaian dan alat
-Ticket Box
-R. Proyektor
-R.tata lampu / suara
Mengadakan

Pameran R.Pameran

kebudayaan

-R. Pengurus
-R.Pameran
R.Serbaguna
-R.Seminar
-R. Tata lampu dan suara
-Gudang
-Lobby
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Ibadah

Musholla

3. Analisa Kelompok Ruang
a. Ruang Penerima
1) Fungsi
Menerima Kegiatan, melayani Informasi dan sebagai tempat pertama pengunjung
masuk
2) Kebutuhan Ruang
Hall Utama
Resepsionist
R.Display
b. Ruang Administrasi
1) Fungsi
Menerima kegiatan dan mengenai hubungan kegiatan dengan induk organisasi
dan mengatur semua kegiatan Pusat Kebudayaan Jepang
2) Kebutuhan Ruang
R. Direktur

R.Personalia

R. Wakil Direktur

R.Keuangan

R. Sekretaris

R. Pendidikan

R.Kabag :

R. Publikasi

R. Kabag Pendidikan

R.Arsip

R. Kabag Dokumentasi

R.Rapat

R. Kabag Seni

Toilet

R. Kabag keolahragaan

Gudang

R. Kabag Sains dan

Musholla

teknologi
c. Ruang Kursus
1) Fungsi
Merupakan wadah sarana edukatif dengan kegiatan berupa kursus bahasa
jepang dan kursus merangkai bunga ( ikebana ). Sistem pengajaran berupa
pengajaran secara lisan, teks, slide, video.
2) Tingkat Pengajaran
Tingkat Dasar
Tingkat Menengah
Tingkat Lanjutan I
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Tingkat Spesialisasi
3) Kebutuhan Ruang
Hall

R.Diskusi

R. Kelas/ kursus bahasa

R. Guru

R. Laboratorium Bahasa

R. administrasi / Tata Usaha

R.display

R.Rapat guru

R. Kursus Ikebana

Toilet

R.Kursus Origami

Gudang

d. Ruang Perpustakaan
1) Fungsi
Wadah kegiatan penyediaan buku – buku, kaset, slide, film serta video untuk
dinikmati masyarakat.
Sistem Pelayanan


Terbuka : Pengunjung bebas memilih, mengambil dan mengembalikan koleksi
yang diinginkan dan menikmatinya di tempat yang telah disediakan



Tertutup : Pengunjung memilih, kemudian pelayanan pengambilan/ peminjaman
dilakukan oleh petugas. Hal ini hanya untuk koleksi kaset, slide, film dan video.

2) Kebutuhan Ruang
R. Kepala Perpustakaan

R. buku

R. Administrasi

R. Baca

R. Penitipan Barang

R. Audio Visual

R.Katalog manual dan

R. Fotokopi

komputer

R.Internet

e. Ruang Pagelaran Seni
1) Fungsi
Wadah kegiatan hiburan seperti pemutaran film, pagelaran musik,pameran,tari
sandiwara,dll
2) Kebutuhan Ruang
a) R.Pertunjukan
Hall

Ticket Box

R. pentas/ Panggung

R. Proyektor

R. Audience/ Penonton

R.tata lampu / suara

R. persiapan pemain

R. Pengurus/ sekrertariat

R.ganti/ Rias

Pantry

Lavatory
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b) R.Pameran
Hall
Info desk
R.Sekretariat Pameran
R. Pamer Permanen
R.Pamer Temporary
R.Perawatan benda seni
Toilet
Gudang
f. Ruang Serbaguna
1) Fungsi
Wadah sarana kegiatan pertemuan, pertandingan persahabatan, diskusi, seminar,
simposium, festival.
2) Kebutuhan Ruang
Hall / lobby

R. Alat

R.Serbaguna

Gudang

R.Workshop

Toilet

R.Istirahat

R. Klub

R. Tata Suara
g. Ruang Tea Ceremony
1) Fungsi
Tempat melakukan kegiatan upacara minum tah ( Cha no yu )/ tea ceremony.
Berfungsi untuk menjamu tamu – tamu Jepang dan sebagai sarana untuk
meperkenalkan budaya tea ceremony kepada masyarakat Indonesia
2) Kebutuhan Ruang
Tea Ceremony
h. Ruang Penjualan
1) Fungsi
Tempat untuk menjual buku – buku, stiker, dab yang ada hubungan dengan
kebudayaan jepang serta penjualan makanan
2) Kebutuhan Ruang
R. Bursa
R. Kantin/ R. Makan
R. Dapur
Gudang

commit to user
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i. Ruang Olahraga
1) Fungsi
Sebagai tempat kegiatan olahraga
2) Kebutuhan Ruang
Dojo
R.Penonton
R.Ganti pakaian
Loker
Gudang
Toilet
j. Ruang service/ penunjang
1) Fungsi
Penunjang kegiatan – kegiatan/ service
2) Kebutuhan ruang
R. Genset

R. Parkir

R. Mesin AC

Gudang

R.Trafo

Toilet

R. Pompa

R. Karyawan

R. Pabx

R. Istirahat Karyawan

R.Kontrol

R. Ganti Karyawan

R.Panel

Musholla

R. Jaga

R. Satpam

4. Analisa Persyaratan Ruang
Tabel V.2 Analisis Persyaratan Ruang
sumber : Analisis Pribadi

RUANG

PERSYARATAN KARAKTERISTIK RUANG
CAHAYA

AKUSTIK

HAWA

VIEW

KARAKTER

R. Penerima

+++

+

+++

+++

Publik

R. Administrasi

++

+

+

+

Semi Publik

R. Kursus

+++

+++

+++

+++

Privat

R. Perpustakaan

+++

+++

++

++

Privat

R. Pagelaran Seni

+++

++

+

+++

Semi Publik

R. Serbaguna

++

++

+

+

Semi Publik

R. Teh ( Sukiya )

+++

+++

+++

+++

Privat

R. Penjualan

+

+ commit to +user

++

Publik
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+++

++

+++

+++

Semi Publik

+

+

+

+

Service

Olahraga
R. Penunjang

5. Analisa Zonifikasi Ruang
Pembagian zona ruang yang direncanakan didasarkan pada pola kegiatan para pelaku
didalamnya.Pembagian zona ruang secara umum dilakukan berdasarkan hierarki ruang
untuk menampung kegiatan yang ada, dapat dibedakan sebagai berikut :
-

zona publik
merupakan zona dimana banyak digunakan para pelaku dan memiliki
kemudahan pencapaian.

-

zona semi publik
merupakan zona dimana tidak semua pelaku menggunakan ruang-ruang yang
ada di dalamnya.

-

zona privat
merupakan zona untuk menampung kegiatan-kegiatan yang bersifat individu

-

zona servis
merupakan zona untuk pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan didalamnya
agar dapat berjalan dengan optimal dan tidak berhubungan dengan banyak
pelaku.

Pada Pusat Kebudayaan Jepang dibagi Zoning sebagai berikut :
a. Zona Publik
-

Hall/Lobby

-

R.Informasi

-

R. Penjualan

b. Zona Semi Publik
-

Administrasi

-

R.Pagelaran seni

-

R.Serbaguna

-

Fasilitas Olahraga

c. Zona Private
-

R.Kelas/kursus

-

R.Perpustakaan

-

R. Teh ( Sukiya )

commit to user
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d. Zona Service
-

R. Penunjang

-

R. Parkir

6. Analisa Besaran Ruang
Dasar Pertimbangan :


Standar luasan unit yang dibakukan



Pendekatan kebutuhan dan besar perabot



Menyesuaikan dengan kelipatan ukuran tatami



Pendekatan kapasitasruang gerak, dengan ketentuan :
- 10 %

: Standar flow gerak minimum

- 20 %

: Kebutuhan Keleluasaan Gerak

- 30 %

: Tuntutan Kenyamanan Fisik

- 40 %

: Tuntutan Kenyamanan Psikis

- 50 %

: Tuntutan Persyaratan spesifikasi Kegiatan

- 60 %

: Keterlibatan terhadap servis Kegiatan

- 100 – 200% : Tuntutan Ruang Umum
Dasar Perhitungan :


Time Saver Standar ( TSS ) for Building Types



Architect Data, Ernst Neufert ( NAD )



Conference, Convention and Exhibition Facilities, Fred Lawson ( CCEF )



The Tradisional Japanese house, Heinrich Engel



AJM ( AJ Metric Hand book )

a. R.PENERIMA
Tabel V.3 Besaran Ruang Penerima
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang

Kap.
Ruang

Standar

Sumber

Besaran
ruang

Hall Utama

Asumsi

200 m2

R.Display

Asumsi

120 m2

NAD

4 orang x

R.Resepsionist

4

1 Unit resepsionist = 20 m2
1 orang berdiri = 0,65 m2

0,65 m2 =

1 orang duduk = 1,9 m2

2,6 m2

commit to user
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resepsionist =
20 m2
Luas ruang =
22,6 m2
342,6 m2
Sirkulasi

68,52 m2

20%
TOTAL

411,12 m2

b. R. ADMINISTRASI
Tabel V.4 Besaran Ruang Administrasi
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang
Lobby

Kap.

Standar

Ruang
10

0,8 m2/orang

Sumber
NAD

Besaran
ruang
10 x 0,8 m2
= 8 m2

R. Direktur

1

30 m2

NAD

30m2

R. Sekr.Direktur

1

10 m2

NAD

10 m2

R.Wakil Direktur 1

15 m2

NAD

15 m2

R. Kabag

5

@ 20 m2

NAD

100 m2

R.Keuangan

5

27 m2

NAD

27 m2

R. Personalia

5

27 m2

NAD

27 m2

R.Pendidikan

5

27 m2

NAD

27m m2

R. Publikasi

5

27 m2

NAD

27 m2

Isi 10 lemari arsip Minimal

NAD

20 m2

NAD

50 m2

R. Istirahat

Asumsi

40 m2

Gudang

Asumsi

15 m2

R. Arsip

48.0

orang
lewat
65.0 62.5 66.0

Luas total = 10 x 1,935
=19,35 m2
R. Rapat

20

Standar = 2,5 m2/orang
Luas yang direncanakan = 2,5
m2 x 20 = 50 m2

Toilet

pria
commit to user
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2 urinoir = 2 x 0,3 m2
2 wastafel = 2 x 0,6 m2
Flow 30%
Luas total = 8 m2
wanita
4 toilet = 4 x 2,16 m2
2 wastafel = 2 x 0,6 m2
Flow 30%
Luas total = 13 m2
419 m2
Sirkulasi

83,8 m2

20%
TOTAL

502,8 m2

c. R. KURSUS
Tabel V.5 Besaran Ruang Kursus
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang
Hall/Lobby

Kap.

Standar

Ruang
60

Jumlah murid yang menunggu

Sumber

Besaran
ruang

NAD

48 m2

asumsi

60 m2

NAD

120 m2

50 % dari rombongan = 50%
x 6 x 20 = 60 orang
Standart/orang = 0,8 m2
Luas Hall = 60 x 0,8 =48 m2
R.display
R. Kelas/ Kursus

Jumlah peserta kursus = 600

bahasa

0rang
1 kelas digunakan 4x
sehari, 2x pagi dan 2x
sore
1 minggu 3x kursus ( @ 20
orang )
Daya tampung tiap kelas=
4x6/3x20 orang = 160
orang
commit to user
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=600/160=4 kelas = 5
kelas
Standart/ orang 1,5m2
Luas tiap kelas = 20x 1,5
= 30 m2
Luas total= 4 x 30 = 120m2
2

The

R. Kursus

kelas

Japanese

origami

@ 20

House,

orang

Heinrich

15,262 m2

Engel

Standar = 0,5 m2 x 0,587 m2
= 0,2935 m2
Luas = 0,2935 x 2 x 20 = 11,
74
Sirkulasi 30% = 3.522 m2
Luas total = 11,74 m2 +
2

3.522 m2 =15,262m2

R. Kursus

kelas

The

ikebana

@20

Japanese

orang

House,

15,262 m2

Heinrich
Engel
Standar = 0,5 m2 x 0,587 m2
= 0,2935 m2
Luas = 0,2935 x 2 x 20 = 11,
74
Sirkulasi 30% = 3.522 m2
Luas total = 11,74 m2 +
R.Lab. Bahasa

2 lab

3.522 m2 =15,262m2

@ 20

2 m2/orang

orang

Luas commit
= 2m2 xto2 user
x 20 =100

20

m2

NAD

80 m2
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Orang

2,5 m2/orang

AJM ( AJ

Luas = 20 x 2,5 m2 =50m2

Metric

50 m2

Hand
10
R. TU
R. Rapat

book )

orang

7 m2/orang

30

Luas =10 x 7 m2 = 70 m2

orang

Standar = 2,5 m2/orang

NAD

70 m2

NAD

75 m2

AJM

125 m2

NAD

27 m2

Asumsi

20 m2

Luas yang direncanakan = 2,5
R. Diskusi

50

m2 x 30 = 75 m2

orang

2,5 m2 / orang
Luas = 2,5 m2 x 50 = 125m2

Toilet

pria
4 toilet = 4x 2,16 m2
4 urinoir = 4 x 0,3 m2
2 wastafel = 2 x 0,6 m2
Flow 30%
Luas total = 14 m2
wanita
4 toilet = 4 x 2,16 m2
2 wastafel = 2 x 0,6 m2
Flow 30%
Luas total = 13 m2

Gudang

20 m2

705,524 m2
Sirkulasi

141,1048 m2

20%
TOTAL

846,6288 m2

d. R. PERPUSTAKAAN
Tabel V.6 Besaran Ruang Perpustakaan
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang
R. Kepala
Perpustakaan

Kap.
Ruang

Standar

1orang Standart 1 orang = 30 m

Sumber
NAD

Besaran
ruang
30 m2

commit to user
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4orang Kapasitas 4 orang

NAD

28 m2

NAD

12 m2

NAD

3 m2

NAD

6 m2

NAD

12 m2

NAD

120 m2

NAD

184 m2

NAD

52 m2

Standart 1 orang = 7 m
Luas total = 28 m
R.Peminjaman

20rang Kapasitas 2 Orang

dan

Standart = 1,5 m/orang

pengembalian

Kapasitas 4 meja
Standart 2,24m/meja
Luas total= 3 m2+9 m2=12
m2

R.Katalog

3 unit

manual
R.Katalog

x 1,50 m
4 unit

Komputer
R.Locker

Kapasitas 3 unit lemari @ 0,6
Kapasitas 4 unit
Standart = 1,5 m/unit

60

Kapasitas 60 barang

barang Standart 0,2m/barang
R. Buku

20.000 Jumlah buku yang
buku

direncanakan= 20.000 buku
1,5 m2/250buku
Luas ruang yang direncanakan
= 20.000/250x1,5 =120m2

R. Baca

Jumlah pengunjung
perpustakaan 10 % dari
peserta kursus= 10% x 600=
60 orang
Jumlah pengunjung dari luar
diasumsikan 20 orang
total pengunjung yang
direncankan 80 orang
Standar/orang=2,3m2
Luas ruang = 2,3 x 80=
184m2

R. Audio Visual

Yang mengunakan diasumsikan
20% dari pengunjung =
20%x80=16 orang

commit
to user m2
standart
1 0rang=3,25
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Luas ruang= 16 x 3,25= 52
m2
R.Internet

Kapasitas 10 unit

NAD

15 m2

1 mesin fotokopi

NAD

9 m2

=1,7mx0,6m=1,02 m2

dan

stándar 1,5 m2 / unit
R. Fotocopy

total 2 mesin fotokopi = 2

Asumsi

m2
direncanakan 9 m2
471 m2
Sirkulasi

94,2 m2

20%
TOTAL

565,2 m2

e. R. PAGELARAN SENI
R. PERTUNJUKAN
Tabel V.7 Besaran Ruang Pertunjukan
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang
Hall/ Lobby

Kap.

Standar

Ruang

Jumlah pengunjung

Sumber

Besaran ruang

NAD

192 m2

NAD

3 m2

25% Luas R.Penonton

NAD

65 m2

Kapasitas 400 orang

TSS

260 m2

NAD

30 m2

diasumsi berkapasitas 400
orang
60% pengguna = 60% x
400= 240 orang
standar/orang = 0,8m2
Luas 0,8m2x240=192m2
R.Sekretariat

Kapasitas 2 orang
Standar 1,5m2/orang
Luas = 3m2

Panggung/
R.Pentas
R. Audience

Standar 0,65 m2/orang
R. Persiapan

Kapasitas
20toorang
commit
user
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pemain

standar 1,5m2/orang
luas 1,5m2x20 =30 m2

R. Ganti+Rias

20m2

Asumsi

20 m2

R.Istirahat

20m2

Asumsi

20 m2

pemain
Toilet

pria

27 m2

4 toilet = 4x 2,16 m2
4 urinoir = 4 x 0,3 m2
2 wastafel = 2 x 0,6 m2
Flow 30%
Luas total = 14 m2
wanita
4 toilet = 4 x 2,16 m2
2 wastafel = 2 x 0,6 m2
Flow 30%
Luas total = 13 m2
Gudang

24m2

Asumsi

24 m2

Ticket Box

2 loket standar 3,6 m2

NAD

7,2 m2

R. Proyektor

Standar = 12m2

12 m2

R. Control

Tata lampu = 12 m2

18,3 m2

Tata suara = 6,3 m
Pantry

Luasyang

10 m2

direncanakan=10m2
R. MEE

Luas yang direncanakan=

TSS

38 m2

38m2
726,5 m2
Sirkulasi

145.3 m2

20%
TOTAL

871,8 m2

R. PAMERAN
Tabel V.8 Besaran Ruang Pameran
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang

Kap.
Ruang

Standar

commit to user

Sumber

Besaran ruang

V-19

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Hall

Jumlah pengunjung

NAD

144 m2

NAD

2 orang x 0,65

diasumsi berkapasitas
300 orang
60% pengguna = 60% x
300= 180 orang
standar/orang = 0,8m2
Luas 0,8m2x180=144
m2
Info desk

2

1 Unit resepsionist = 20
m2

m2 = 1,3 m2

1 orang berdiri = 0,65

1 unit resepsionist

m2

= 20 m2

1 orang duduk = 1,9 m2

Luas ruang =
21,3 m2

R.Sekretariat

Kapasitas 2 orang

Pameran

Standar 1,5m2/orang

NAD

7 m2

= 1,5m2x2 = 3m2
2 unit meja
standar0,75 x 2,6
m2=1,95m2
=2x 1,95 =3,9=4 m2
Total= 7 m2
R. Pamer

NMH( New 300 m2

Permanen

Matric
Hand
book )

R.Pamer

Standart

Temporary

Pameran

500 m2

Temporer
R.Perawatan

TSS

200 m2

NAD

27 m2

benda seni
Toilet

pria
4 toilet = 4x 2,16

m2

commit
user
4 urinoir
= 4 to
x 0,3
m2
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2 wastafel = 2 x 0,6 m2
Flow 30%
Luas total = 14 m2
wanita
4 toilet = 4 x 2,16 m2
2 wastafel = 2 x 0,6 m2
Flow 30%
Luas total = 13 m2
Gudang

Asumsi

30 m2
1229,3 m2

Sirkulasi

245,86 m2

20%
TOTAL

1475,16 m2

f. R. SERBAGUNA
Tabel V.9 Besaran Ruang Serbaguna
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang

Kap.

Standar

Ruang

Hall / lobby

Jumlah pengunjung

Sumber

Besaran ruang

NAD

144 m2

480 m2

diasumsi berkapasitas 300
orang
60% pengguna = 60% x
300= 180 orang
standar/orang = 0,8m2
Luas 0,8m2x180=144m2
R.Serbaguna

300

1,6 m2/orang

CCEF( conf

orang

Luas = 1,6 m2 x 300 =

erence

480 m2

convention
and
exhibition
Facilities )

R.Istirahat
R. Workshop

2 unit

2 m2/orang

@ 20

Luas =commit
2 x 20 to
x 2user
= 80

Asumsi

10 m2

TSS

104 m2
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orang

m2
Sirkulasi 30 %= 24 m2
Total 104 m2

R. Tata Suara

Asumsi

30 m2

R. Alat

Asumsi

45 m2

Toilet

pria

21 m2

2 toilet = 2 x 2,16 m2
2 urinoir = 2 x 0,3 m2
2 wastafel = 2 x 0,6 m2
Flow 30%
Luas total = 8 m2
wanita
4 toilet = 4 x 2,16 m2
2 wastafel = 2 x 0,6 m2
Flow 30%
R. Klub

3

Luas total = 13 m2

ruang

Yang direncanakan @ 30

90 m2

m2
780 m2
Sirkulasi

156 m2

20%
TOTAL

936 m2

g. R. TEA CEREMONY
Tabel V.10 Besaran Ruang Teh
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang
Ruang teh

Kap.
Ruang

Standar

Sumber

Besaran ruang

4 buah

32,661 m2 +

@ 4,5

16,3305 m2

tatami

= 48,9915 m2
The
Japanese
@ tatami
= 1,91
mx
commit
to user

House,

0,95 m = 1,8145 m2

Heinrich
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Luas = 1,8145 m2 x

Engel

4,5 = 8,16525 m2
Luas total = 4 X
8,16525 M2 = 32,661
m2

1 buah
8
tatami

@ tatami = 1,91 m x
0,95 m = 1,8145 m2
Luas = 1,8145 m2 x 8
= 16,3305 m2
48,9915 m2
Sirkulasi

9,7983

20%
TOTAL

58,7898 m2

h. R. PENJUALAN
Tabel V.11 Besaran Ruang Penjualan
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang

Kap.
Ruang

Standar

Sumber

R. Bursa /

2

30 orang x 0,65 m2

Time

penjualan

bursa

= 19,5 m2

Saver

souvenir

@ 30

10 buah rak display x

Standart

orang

3 m2 = 30 m2

for retail

Sirkulasi 50 %= 25 m2

space

Luas total = 75 m2

and

Besaran ruang
150 m2

planning
R. Kantin/ R.

Kapasitas 100 orang

Makan

standart
1 orang
=
commit
to user

NAD

120 m2
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1,2m2
Luas ruang makan
= 1,2 x100=120 m2
R. Dapur

1/3 dari luas ruang

Building

makan = 1/3 x 120

Planning

m2 = 40 m2

Design

40 m2

standart
Gudang

direncanakan 20 m2

Toilet

20 m2

pria

27 m2

2 toilet = 2 x 2,16 m2
2 urinoir = 2 x 0,3

Asumsi

m2

2 wastafel = 2 x 0,6
m2
Flow 30%
Luas total = 8 m2
wanita
4 toilet = 4 x 2,16 m2
2 wastafel = 2 x 0,6
m2
Flow 30%
Luas total = 13 m2
365 m2
Sirkulasi

73 m2

20%
TOTAL

438 m2

i. R. OLAHRAGA
Tabel V.12 Besaran Ruang Olahraga
Sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang
Dojo

Kap.

Standar

Ruang
2 unit

Sumber

Standar lantai 8 x 8

The

m2

Japanese

Jumlah 2 lantai =

House,

sirkulasi
50%to user
commit

Heinrich

Besaran ruang
192 m2
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R.Latihan karate = 64

Engel

x 2 = 128 + 64 m2
=192 m2
R.Penonton

50

Standart 0,65

orang

m2/orang

R.Ganti pakaian 2 unit

@ 40 m2

Loker

2 unit

@ 30 m2

60 m2

Gudang

2 unit

20 m2

40 m2

Pantry

TSS

32.,5 m2

Asumsi

80 m2

Asumsi

20 m2

pria

Toilet

27 m2

2 toilet = 2 x 2,16

m2

2 urinoir = 2 x 0,3 m2
2 wastafel = 2 x 0,6
m2
Flow 30%
Luas total = 8 m2
wanita
4 toilet = 4 x 2,16 m2
2 wastafel = 2 x 0,6
m2
Flow 30%
Luas total = 13 m2
499 m2
Sirkulasi

99,8 m2

20%
TOTAL

598,8 m2

j. R. SERVICE / PENUNJANG
Tabel V.13 Besaran Ruang Service
Sumber : Analisis pribadi

Keb.Ruang

Kap.
Ruang

Standar

Sumber

Besaran
ruang

R. Genset

NAD

80 m2

R. Mesin AC

NAD

80 m2

NAD

25 m2

R.Trafo

commit to user
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R. Pompa

NAD

100 m2

R. Pabx

NAD

25 m2

R.Kontrol

NAD

35 m2

R.Panel

NAD

60 m2

Asumsi

40 m2

R. Jaga
R. Parkir

4 unit

@ 10 m2
Kapasitas 500

827m2

Standar
mobil=15 m2 ( 4orang/mobil)
motor=1,8m2( 2orang/motor )
bus= 38,5m2 ( 48
orang/bus )
asumsi 30% Mobil,
40%motor,20% bus dan
selebihnya transportasi umum
Jumlah mobil=(30%x500):4=
38 buah mobil
Luas = 38 x 15m2=570m2
Jumlah
motor=(40%x500):2=100
buah motor
Luas =100 x 1,8 m2=180m2
Jumlah bus=(20%x500):48=2
buah
Luas=2 x 38,5 m2=77m2
Luas total = 570m2 + 180m2
= 77m2 = 827 m2
Gudang
Toilet

Asumsi
pria
2 toilet = 2 x 2,16

40 m2
21 m2

m2

2 urinoir = 2 x 0,3 m2
2 wastafel = 2 x 0,6 m2
Flow 30%
Luas total = 8 m2
wanita

to user
4 toilet commit
= 4 x 2,16
m2
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2 wastafel = 2 x 0,6 m2
Flow 30%
Luas total = 13 m2
R.loker

20 m2

Karyawan
R. Istirahat

40 m2

Karyawan
R. Ganti

25 m2

Karyawan
R. Makan

100 m2

Karyawan
Musholla

Kapasitas 40 orang

24 m2

Standar = 0,6 m2/orang
Luas total = 24 m2
1542 m2
Sirkulasi

308,4 m2

20%
TOTAL

1850,4 m2

REKAPITULASI BESARAN RUANG
Tabel V.14 Rekapitulasi Besaran Ruang

sumber : Analisis pribadi
No

Ruangan

1.

R. Penerima

2.

R. Administrasi

3.

R. Kursus

4.

R. Perpustakaan

5.

R. Pagelaran Seni

Luas ( m2 )
411,12 m2
502,8 m2
846,6288 m2
565,2 m2

R.Pertunjukan

871,8 m2

R.Pameran

1475,16 m2

6.

R. Serbaguna

7.

R.Tea Ceremony

8.

R. Penjualan

438 m2

9.

R. Olahraga

598,8 m2

10.

R. Service

93,6 m2
58,7898 m2

commit
to user
TOTAL

1850,4 m2
7712.2986 m2
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7. Analisa Organisasi Ruang
a. Organisasi ruang
1) R. Pengelola ( Administrasi )
R.Wakil
Direktur

R.Kabag

R.Direktur

R.Rapat

R.Pendidikan

R.Arsip

Gudang

R.Publikasi
Musholla

R. Istirahat
R.Personalia

Toilet
R.Keuangan
Bagan V.5. Organisasi Ruang Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi,2009

2) R.Kursus
R.Rapat

R.Diskusi

R.Guru

R.TU

Toilet

Hall

R.Kursus
Ikebana

R.Kursus
Origami

R.Kelas

Gudang
Lab.Bahasa
Bagan V.6. Organisasi Ruang Kursus
Sumber : Analisis Pribadi,2009
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3) R.Perpustakaan

R.Internet

R.Audio
Visual

R.katalog

R.Buku

R.Fotokopi

R.Administrasi

R.Peminjaman
/pengembalian
buku

R.Baca

R.Penitipan
barang/loker

R.Kepala
Perpustakaan

Bagan V.7. Organisasi Ruang Perpustakaan
Sumber : Analisis Pribadi,2009

4) R. Pagelaran Seni
R. Pertunjukan

R.Proyektor

R.Control

Panggung

R.Istirahat
Pemain

Toilet

R.persiapan
pemain
Gudang
R.Ganti

R.Audience

Ticket Box

Toilet

Hall/Lobby

R.Sekretariat

Bagan V.8. Organisasi Ruang Pertunjukan
Sumber : Analisis Pribadi,2009
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R. Pameran
R. Sekretariat
Pameran

R. Pamer
Permanen

R. Perawatan
Benda Seni

R. Pamer
Temporer

Gudang

Resepsionist
/info desk

Hall

Toilet

Bagan V.9. Organisasi Ruang Pameran
Sumber : Analisis Pribadi,2009

5) R.Serbaguna

R.Klub

R.Workshop

R.Tata lampu
dan suara

R.Serbaguna

R. Istirahat

Gudang Alat
R.Seminar

Toilet

Hall/Lobby
Bagan V.10. Organisasi Ruang Serbaguna
Sumber : Analisis Pribadi,2009

6) R.Penjualan
Pantry

Dapur

Gudang

Kantin/R.Makan

Toilet

Bursa
Hall

Bagan V.11. Organisasi Ruang Penjualan
Sumber : Analisis Pribadi,2009

commit to user

V-30

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

7) R. Olahraga
Gudang

Loker

Toilet

Dojo

R.Penonton

R. Ganti

Bagan V.12. Organisasi Ruang Olahraga
Sumber : Analisis Pribadi,2009

b. Pola Hubungan Ruang
1) Mikro
a) R.Kantor
Tabel V.15 Pola Hubungan Ruang Kantor
sumber : Analisis pribadi

1.

R. Direktur

2.

R. Wakil Direktur

3.

R. Sekretaris

4.

R. Kabag

5.

R.K. Dokumnetasi

6.

R. Personalia

7.

R. Keuangan

8.

R. Pendidikan

9.

R. Publikasi

10. R.Rapat
11. R. Arsip
Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

12. R. Istirahat
13. Gudang
14. Toilet
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b) R.Kursus
Tabel V.16 Pola Hubungan Ruang Kursus
Sumber : Analisis pribadi

1. Hall
2. R. Guru
3. R. TU
4. R.Rapat
5. Lab.Bahasa
6. R.Kelas Bahasa
7. R. Kursus Origami+Ikebana
Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

8. R. Diskusi
9. Gudang
10. Toilet

c) R.Perpustakaan
Tabel V.17 Pola Hubungan Ruang Perpustakaan
sumber : Analisis pribadi

1. R.Loker
2. R.Administrasi
3. R.Kepala Perpustakaan
4. R.Fotokopi
5. R.Katalog
6. R.Peminjaman/pengembalian
7. R.Internet
8. R.Audio Visual

Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

9. R.Buku
10. R.Baca
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d) R. Pagelaran Seni
R. Pertunjukan
Tabel V.18 Pola Hubungan Ruang Pagelaran Seni
sumber : Analisis pribadi

1. Hall
2. R.Sekretariat
3. Ticket Box
4. R.Audience
5. Panggung
6. R.Persiapan Pemain
7. R.Ganti
8. R.Istirahat Pemain
9. Gudang
Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

10. R.Control
11. R.Proyektor
12. Toilet
R. Pameran
Tabel V.19 Pola Hubungan Ruang Pameran
sumber : Analisis pribadi

1. Hall
2. Info Desk
3. R. Sekretariat Pameran
4. R. Pamer
5. R. Perawatan Benda Seni
6. Gudang
7. Toilet

Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

e) R.serbaguna
Tabel V.20 Pola Hubungan Ruang Serbaguna
sumber : Analisis pribadi

1. Hall
2. R. Serbaguna
3. R. Workshop
4. R. Tata Lampu
5. R. Seminar
6. R. Istirahat
7. Gudang Alat
8. Toilet
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f) R.Penjualan
Tabel V.21 Pola Hubungan Ruang Penjualan
sumber : Analisis Pribadi

1. Hall
2. Bursa
3. Kantin
4. antry
5. Dapur

Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

6. Gudang
7. Toilet

2) Makro
Tabel V.21 Pola Hubungan Makro
sumber : Analisis Pribadi

1. R. Penerima
2. R. Administrasi
3. R. Kursus
4. R. Perpustakaan
5. R. Pagelaran Seni
6. R.Serbaguna
7. R. Tea Ceremony
8. R. Penjualan

Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

9. R. Olahraga
10. R. service/ Penunjang

B. ANALISIS PENDEKATAN JUMLAH LANTAI BANGUNAN
1. ANALISA MASSA BANGUNAN
Pusat Kebudayaan Jepang yang direncanakan, mempunyai beberapa massa bangunan :

1

a. Massa bangunan 1
2) R. Administrasi

5

4

1) R.Penerima
2 lantai

3) R. Penjualan
b. Massa bangunan 2

3

1) R. Kursus
2) R. Perpustakaan

3 lantai

commit to user
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c. Massa bangunan 3
R.Teh
d. Massa bangunan 4
1) R. Serbaguna
2) R. Olahraga

2 lantai

3) R. Service ( karyawan )
e. Massa bangunan 5
R. Pagelaran seni


R. Pertunjukan



R. Pameran

3 lantai

2. ANALISA KEBUTUHAN SITE
a. Perhitungan Luas lantai bangunan
1) Massa Bangunan 1


R. Penerima

: 411,12 m2



R. Administrasi

: 502,8 m2



R. Penjualan

: 438 m2
: 1351,92 m2 +

Total

Jumlah lantai bangunan : 2
Total luas 1 lantai massa bangunan 1

: 1351,92 / 2
: 675,96 m2

2) Massa Bangunan 2


R. Kursus

: 846,6288 m2



R. Perpustakaan

: 565,2 m2

Total

: 1411,8288 m2

Jumlah lantai bangunan : 2
Total luas 1 lantai massa bangunan 2

: 1411,8288 / 2
: 705,9144 m2

+

3) Massa Bangunan 3
R. Teh

: 58,7898 m2

4) Massa Bangunan 4


R. Serbaguna

: 936 m2



R. Olahraga

: 574,8 m2



R. Service (karyawan) : 654 m2

Total
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Jumlah lantai bangunan : 2
Total luas 1 lantai massa bangunan 2

: 2164,8 / 2
: 1082,4 m2

+

5) Massa bangunan 5
R. Pertunjukan

: 871,8 m2

R. Pameran

: 1475,16 m2

Total

: 2346,96 m2

Jumlah lantai bangunan : 2
Total luas 1 lantai massa bangunan 2

:2346,96 / 2
: 1173,48 m2

+

6) Luas area parkir
827 m2
Total kebutuhan luas lantai
Massa 1

: 675,96 m2

Massa 2

: 705,9144 m2

Massa 3

: 1173,48 m2

Massa 4

: 1082,4 m2

Massa 5

: 58,7898 m2

Parkir

: 827 m2

TOTAL

: 4523,5442 m2

+

Area plaza 1/5 luas : 906,50884 m2
TOTAL

: 5403,05304 = 5403 m2

b. Luas site yang dibutuhkan
Dasar perhitungan kebutuhan site :
-

Jumlah total luas bangunan beserta sirkulasinya

-

Koefisien dasar bangunan ( KDB ) pada tapak terpilih yaitu 50 %

Luas site yang dibutuhkan :
100 x 5403 m2 = 10.806 m2
50
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C. ANALISA LOKASI
1. KRITERIA LOKASI
Bangunan Pusat kebudayaan Jepang mempunyai kegiatan pokok yaitu pendidikan dan
pengenalan budaya jepang dalam bentuk pengajaran, seminar dan pameran, maka untuk
lokasi harus mempertimbangkan terhadap pihak yang berkepentingan, yaitu : Dinas Tata
Kota, pengelola, dan masyarakat.
a. Pertimbangan pemilihan :
-

pihak tata kota

-

bagi pemilik / pengelola yaitu : lokasi harus menunjukkan kesesuaian peran dan
fungsi bangunan pusat kebudayaan jepang

-

bagi masyarakat sebagai pengunjung yaitu kemudahan pencapaian ke lokasi
tersebut

b. Kriteria lokasi :
-

kondisi dan potensi lingkungan mendukung keberadaan Pusat Kebudayaan jepang

-

kemudahan pencapaian dari pusat kota dan pusat pemerintahan

-

tersedia jaringan infra struktrur yang lengkap

-

lingkungan yang memungkinkan untuk mendukung penampilan bangunan yang
akan direncanakn ( bangunan yang ada tidak terikat oleh corak lokal )

-

Arah pengembangan kota
Sesuai dengan rencana induk tata ruang Jakarta, maka untuk pemilihan lokasi
adalah wilayah pengembangan barat, wilayah pusat, dan wilayah selatan dari
jakarta

-

Lokasi strategis
Mudah dicari dari segala arah kota dan prasarana menuju lokasi juga memadai
serta bebas kemacetan
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2. ANALISA PEMILIHAN LOKASI
2 lokasi yang akan dijadikan lokasi Pusat kebudayaan Jepang yang di rencanakan
adalah :
a. Daerah Kuningan

Gb.V.2 Kawasan Kuningan
Sumber : google earth

1) Kondisi saat ini :

daerah kuningan

b) Daerah kuningan termasuk kotamadya Jakarta selatan
c) Merupakan kawasan campuran antara perumahan kelas menengah keatas dan
daerah perkantoran
d) Kawasan bangunan atau lingkungan bangunan perwakilan Negara – Negara
asing dipusatkan di sepanjang jalan HR.Rasuna said dan jalan denpasar raya
Kondisi proyeksi pengembangan:
•

Dikembangkan areal bisnis, pendidikan dan diplomatis

•

Dikembangkannya stasiun manggarai sebagai stasiun terpadu

2) Penilaian Kawasan
Bobot Penilaian :
1. Nilai 5

: Baik sekali

2. Nilai 4

: Baik

3. Nilai 3

: Cukup

4. Nilai 2

: Kurang

Kawasan Kuningan (masuk dalam WP-P)
Tabel V.22 Penilaian kawasan kuningan
KRITERIA
Akses pada
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KONDISI

Instasi terkait disini adalah department

BOBOT NILAI SCORE
2
4
8
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instansi terkait

Pencapaian

Keamanan
Fasilitas
jaringan kota
Kesesuain
dengan aturan
pemerintah
Kesesuai
dengan RUTRK

digilib.uns.ac.id

atau instansi pemerintah luar negeri
yang umumnya terletak di kawasan
silang monas yang jaraknya 70km dari
kunungan
• Dapat dilalui oleh kendaraan
pribadi dan transportasi umum
• Didukung oleh 2 terminal besar
yaitu blok M (3KM) dan
manggarai (3km)
• Diapit oleh jalan utama yaitu jln
Jendral soedirman,jln Gatot
Subroto, jln HR Ragunasaaid
Cukup aman
Dilalui fasilitas jaringan kota dengan
baik
Daerah kuningan diijinkan sebagai
lingkungan perkantoran, pendidikan
dan permukiman pemukiman Negaranegara asing
Kwasan kuningan termasuk wilayah
pengembangan pusat, lingkungan
bagus dan prasarananya cukup
memuaskan

3

3

9

3
2

3
4

9
8

3

4

12

2

3

6

Total Score 52
b. Daerah Menteng

Gb.V.3 Kawasan Menteng
Sumber : google earth

1) Kondisi saat ini : menteng
a) Daerah menteng termasuk kotamadya daerah pusat
b) Merupakan kawasan campuran antara lingkungan perumahan dan daerah
pendidikan
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c) Kawasan pembangunan atau lingkungan pembangunan perwakilan NegaraNegara asing tersebar pada beberapa jalan seperti Jl.Diponegoro, Jl.Imam
bonjol, jl.Teuku umar
2) Penilaian Kawasan
Bobot Penilaian :
1. Nilai 5

: Baik sekali

2. Nilai 4

: Baik

3. Nilai 3

: Cukup

4. Nilai 2

: Kurang

Tabel V.23 Penilaian kawasan Menteng
KRITERIA
Akses pada
instansi terkait

•

Pencapaian

•

Keamanan
Fasilitas
jaringan kota
Kesesuain
dengan aturan
pemerintah
Kesesuai
dengan RUTRK

KONDISI
Jarak antara kawasan menteng
dengan silang monas sekitar 2,5km

Dapat dicapai kendaraan pribadi
dan umum
• Didukung oleh terminal besar
manggarai
Merukan muara dari 2 jalan utama
yaitu :jln Jendral Soederman dan Jln
Ragunasaaid jadi agak kurang
strategis
Cukup aman
Baik
Diijinkan sebagai daerah
pembangunan perkantoran, rumah
pendidikan dan kediaman wakil
Negara asing
Kawasan mentng termasuk dalam
wilayah pengembangan pusat, fasilitas
bagus dan prasarana memadai

BOBOT NILAI SCORE
2
3
6
3

3

9

3
2

3
4

9
8

3

3

9

2

4

8

Total Score 49
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LOKASI TERPILIH
Dari Pemilihan Lokasi di atas didapatkan lokasi terpilih adalah kawasan Kuningan
( dengan total score : 52 )

Gb.V.4 Kawasan Terpilih ( kawasan Kuningan )
Sumber : google earth

c. Analisa penentuan site
1) Bobot Penilaian
1. Nilai 5

: Baik sekali

2. Nilai 4

: Baik

3. Nilai 3

: Cukup

4. Nilai 2

: Kurang

2) Alternatif Lokasi
Ditentukan 2 alternatif site yang ada di kawasan site dengan pertimbangan:
a) Ketiganya merupakan alternative terbaik
b) Secara umum ketiganya memiliki criteria yang sama dalam hal fasilitas
lingkungan, seperti telefon, listrik, air dan dsb
c) Ketiganya merupakan lahan asing yang ada sehingga secara kepemilikan
tingkat kemudahan yang sama

KAWASAN KUNINGAN
1

2
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Alternatif
1

Alternatif
2

Gb.V.5 Site Alternatif
Sumber : google earth

a) Alternatif Tapak 1




Batas – batas Tapak

:

Utara

: Jl.Prof.Dr.Satrio

Selatan

: Kedutaan Besar Singapura

Barat

: Jl.Denpasar Raya

Timur

: Jl.H.R.Rasuna Said

Kondisi Tapak

:

Merupakan tanah kosong yang relatif datar, permukaan tanah datar/
sejajar dengan permukaan jalan
b) Alternatif Tapak 2




Batas – batas Tapak

:

Utara

: Jl.Prof Dr.Satrio

Selatan

: The Tempo Grup

Barat

: Jl.H.R.Rasuna Said

Timur

: Hunian

Kondisi Tapak

:

Kondisi tanah agak miring, permukaan tanah berada sedikit lebih rendah
dari permukaan jalan
3) Alternatif Terpilih
Tabel V.24 Rekapitulasi hasil hasil perhitungan
Kriteria

Bobot

commit to5user
Lingkungan yang mendukung

Alt 1

Nilai

Alt 2

Nilai

5

25

4

20
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Sarana - Prasarana Menunjang

3

4

12

4

12

Kondisi Tanah

3

5

15

3

9

Kemungkinan Pengembangan

3

3

9

3

9

Keamanan

3

4

12

3

9

NILAI

73

59

Alternatif terpilih adalah alternative 1( Score : 73 )

Alternatif 1

Gb.V.6 Site Alternative 1
Sumber : google earth

d. Kondisi tapak terpilih

Gb.V.7 Site 1
Sumber : data pribadi
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1) Kondisi lingkungan pada tapak
a) Site merupakan tanah kosong yang terletak diantara jalan prof.Dr.
Satrio ,jln.Denpasar Raya dan dengan jalan H.R.Rasuna Said
b) Batas site:
-

Utara

: Jl.Prof.Dr.Satrio, Kedubes Malaysia

-

Selatan

: Kedubes Singapura, Permukiman

-

Barat

: Jl.Denpasar raya, Pemukiman

-

Timur

: Jl. Hr.Rasuna said
Kedubes
Malaysia

Jl.Prof.Dr.Satrio
Jl. Hr.Rasuna said

Permukiman

SITE

Kedubes
Singapura

U
Jl.Denpasar raya

2) Kondisi fisik tapak

Gb.V.8 Baas site
Sumber : google earth

a) Kondisi topografi/kontur tanah relative datar. Tapak merupakan lahan kosong
yang memiliki unsure tata hijau banyak, lebih cenderung ditanami rumput liar
dengan luas kurang lebih 10.000 m2
b) Garis sempadan, buiding coferage dan batas tinggi dan ketinggian mengikuti
peraturan setempat
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100 m

90 m

110 m

110 m
Gb.V.9 luas site
Sumber : data pribadi

3) Potensi tapak
a) Potensi Fisik
Data Lokasi :


Wilayah Kota

: Jakarta Selatan



Kecamatan

: Setia Budi



Kelurahan

: Kuningan

Potensi Fisik Lokasi :


Lokasi yang strategis dekat dengan pusat kegiatan, perumahan,
perkantoran dan berada di dalam kawasan diplomatis



Aksesibilitas tinggi dengan kemudahan dan kelancaran akses ke lokasi



Jaringan Infrastruktur lengkap

b) Potensi Non Fisik


Tersedianya lahan yang peruntukannya khusus untuk menampung kegiatan
perwakilan Negara asing.



Dari segi keamanan, lokasi memiliki system keamananan yang baik, karena
peruntukan lokasi memang untuk kegiatan perwakilan Negara asing.
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4) Infrastruktur tapak
Terdapat jaringan listrik, telpon, PAM, Dan riel kota. Kondisi jalan utama yang
mengintari tapak sangat memadai karena jalan cukup lebar dan jarang terjadi
kemacetan. Sistem Drainase air kotor di bawah tanah. Pipa jaringan air bersih,
telepon, gas juga ditanam dibawah tanah
Instalasi Bahaya kebakaran juga tersedia dengan adanya hydrant air setiap 200
meter pada seluruh jalan

2m

20m

2m

20m

2m

46m
Gb.V.10 Potongan jalan
Sumber : data pribadi

D. ANALISA SITE
1. Analisa Angin dan Matahari
a. Angin
Arah pergerakan angin pada tapak cenderung mengarah dari arah tenggara
menuju barat laut dan arah timur laut menuju barat daya. Angin ini berpengaruh
pada gubahan massa bangunan. Angin tenggara dan angin barat laut cenderung
membawa polusi ( berupa asap kendaraan dan debu ) karena angin ini melewati
jalan raya yang besar. Untuk itu diperlukan suatu penghalang atau pengaturan
terhadap arah aliran angin. Barier dan pohon diletakkan pada area yang
dilewati angin kotor dengan pertimbangan penyaringan angin terhadap polusi
( debu dan asap kendaraan ) yang lancar tanpa menghalangi angin yang ada.
Agar lebih estetik maka dibentuk menjadi di setiap sisi bangunan, sesuai dengan
konsep Arsitektur Jepang bahwa bangunan menyatu dengan alam( konsep zen).
Taman gaya Jepang biasanya berada diarea halaman belakang dan depan
rumah. Taman yang dilengkapi kolam batu alam dilengkapi bonsai, pancuran air
dari bambu, dan kerajinan bambu lain menambah daya tarik rumah tradisonal
Jepang.

commit to user
V-46

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

U

Jl.Prof.Dr.Satrio

Jl.Denpasar
B
Raya

Jl.H.R.Rasuna Said

T

U
S
Gb.V.11 Arah mata angin site terpilih
Sumber : data pribadi

Angin
Barat laut

Angin bersifat
kering dan
membawa
polusi
kendaraan
Karena arah
angin ini
datang dari
jalan raya ( Jl.
HR Rasuna
Said ),maka
bersifat kotor

Angin ini
membawa
debu dari
JL. Prof Dr
Satrio.

Gb.V.12 Arah angin pada site
Sumber : data pribadi

Angin
Tenggara

Hasil Analisa Angin
Angin datang dari arah barat laut, sebaiknya melatakkan bukaan untuk
penghawaan alami. Sesuai denagn konzep zen yang menyatu dengan alam,
sehingga bangunan sebisa mungkin memasukkan unsur alami ke dalam ruang, salah
satunya adalah udara.
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Memaksimalkan bukaan untuk
memasukkan penghawaan alami
Diberi pohon
untuk
membelokkan
angin

Area taman sebagi
penyaring udara yang
bersifat kotor

Memaksimalkan
bukaan
untuk
memasukkan
penghawaan
alami
Gb.V.13 Hasil analisa angin
Sumber : data pribadi

Bukaan dimaksimalkan
agar udara bisa
masuk, agar udara
panas bisa keluar
maka di beri bukaan
di atap bagian atas
agar udara panas
yang naik bisa keluar
dari dalam bangunan

Vegetasi menjadi filter
dari
polusi
yang
dikandung udara dari luar
dan
meningkatkan
produksi unsur-unsur udara
yang diperlukan dalam
pernafasan manusia.
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b. Matahari
Sinar matahari pada tapak berpengaruh pada perencanaan perletakan ruang,
gubahan pola massa bangunan dan orientasi bangunan.
Matahari
pagi
Cahaya
tidak sialu,
hangat dan
sehat.

Matahari
sore
Cahaya
silau dan
panas

Gb.V.14 Analisa arah matahari pada site
Sumber : data pribadi

Garis Timur – Barat merupakan arah pergerakan utama pergerakan matahari
dalam tapak. Untuk memaksimalkan pencahayaan secara alami melalui matahari
secara optimal, maka orientasi bangunan mengahadap kearah Utara – Selatan
atau dengan cara memberi banyak bukaan bangunan pada arah Utara – Selatan.
Pada. Atau agar pengoptimalan sinar matahari terjadi tanpa panas berlebihan,
maka diperlukan adanya bentuk bangunan yang mengahsilkan bayangan , missal
sun shading, jenis dan letak bukaan. Selain itu untuk mengurangi penerimaan sinar
matahari sore yang silau dan cukup panas maka area di tepi bagian barat site
perlu diberi barier berupa pohon yang cukup rindang sehingga mampu
mengurangi radiasi sinar matahari sore.
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Hasil Analisa Angin dan Matahari
Orientasi Utara – Selatan
Untuk memaksimalkan
pencahayaan secara alami
melalui matahari secara optimal

Barier
berupa
pohon
rindang
Untuk
mengurangi
radiasi
sinar
matahari

taman – taman
Jepang
Barier dan pohon
diletakkan pada
area yang
dilewati angin
kotor dengan
pertimbangan
penyaringan
angin terhadap
polusi ( debu dan
asap
kendaraan )

Atau dengan cara memberi
banyak bukaan pada sumbu
Utara - Selatan

Pada sumbu Barat Timur
agar pengoptimalan sinar
matahari terjadi tanpa
panas berlebihan, maka
diperlukan adanya bentuk
bangunan yang
mengahsilkan bayangan ,
missal sun shading, tritisan
jenis dan letak bukaan

Gb.V.15 Hasil analisa angin dan matahari
Sumber : data pribadi
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Massa Bangunan memanjang ke
arah Utara. Memanfaatkan sinar
matahari secara maksimal sebagai
pencahayaan alami.

Barier dan sun
shading/
tritisan
untu perlindungan
matahari sore

Area Plaza di tengah massa
bangunan sebagai taman.
Area ini
memanjang ke
arah Timur
untuk
mendapatkan
sinar matahari
Pagi

U
T

B
Massa Bangunan memanjang ke
arah Selatan. Memanfaatkan sinar
matahari secara maksimal sebagai
pencahayaan alami.
Gb.V.16 Perletakan massa bangunan berdasarkan
analisa angin dan matahari
Sumber : data pribadi

Area ini untuk menghindari
sinar matahari sore selain
dengan adanya barier, maka
pada bangunan di beri
perlindungan
seperti
sun
shading dikurangi bukaan

S

Jatuhnya cahaya
matahari dengan
adanya pembayangan
pukul 13.30 WIB.

Teras yang berfungsi
sebagai selasar. Juga
berfungsi
sebagai
jalur sirkulasi udara
dan
pembayangan
matahari.
Sinar matahari dari arah
barat , dikurangi masuk ke
dalam bangunan dengan
menggunakan shun
shading/tritisan
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ZONING ( analisa Matahari dan Angin )

Ket :
: R.Penerima
: R. Olahraga
: R. Pengelola
: R. Kelas/Kursus
: Perpustakaan

plaza

: R./gedung Pertunjukan+pameran
: R. Serbaguna
: R.Minum teh / sukiya
: R.Penjualan
: R.service

Gb.V.17 zoning berdasarkan analisa angin dan
matahari
Sumber : data pribadi

2. Analisa Kebisingan
Kebisingan terjadi karena site berada di antara 3 jalan raya. Jl. Prof Dr. Soeharso, jl.
Denpasar Raya dan Jl. HR Rasuna Said. Tingkat Kebisingan dapat dikurangi dengan cara
meletakkan pohon rindang di sebelah Utara, Timur dan Barat didesain menjadi sebuah
taman. Meletakkan bangunan yang memerlukan kjetenangan tinggi diletakkan agak jauh
dari sumber bising.
Kedubes
Malaysia
Jl.Prof.Dr.Satrio
Jl. Hr.Rasuna said

Permukiman

SITE

Kedubes
Singapura

Jl.Denpasar raya
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Dari arah Jl.Prof Dr. Satrio, tidak
sebising dari arah Jl. Hr Rasuna
said
Dari arah Jl.
Denpasar
Raya. Agak
tidak bising
karena
merupakan
jalan kecil.
Tidak terlalu
banyak
kendaraan

Dari arah JL.HR
Rasuna said
Kebisingan sangat
tinggi, karena
merupakan jalan
utama. Banyak
kendaraan berlalu
lalang dan padat

Tidak Bising
Daerah perumahan dan dekat
dengan kedubes singapura
yang tenang

Gb.V.18 Analisa sumber kebisingan
Sumber : data pribadi

Hasil Analisa Kebisingan
Tingkat Kebisingan dikurangi dengan cara
meletakkan pohon rindang di sebelah
Utara, Timur dan Barat didesain menjadi
sebuah taman jepang

Pada sisi
tingkat
kebisingan
tidak terlalu
tinggi
digunakan
untuk
bangunan
semi privat

Pada sisi yang tingkat kebisingan sangat rendah,
diletakkan bangunan yang memerlukan ketenangan
commit
to dll
user
tinggi seperti perpustakaan, kelas, Ruang
Teh,

Pada sisi dengan
tingkat
kebisingan yang
tinggi diletakkan
bangunan yang
tidak
membutuhkan
ketenangan
yang tinggi,
yaitu bangunan
yang bersifat
publik

Gb.V.19 Hasil analisa kebisingan
Sumber : data pribadi
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ZONING
Ket :
: R.Penerima
: R. Olahraga
: R. Pengelola
: R. Kelas/Kursus
: Perpustakaan
plaza

: R./gedung Pertunjukan+pameran
: R. Serbaguna
: R.Minum teh / sukiya
: R.Penjualan
: R.service

Gb.V.20 Zoning berdasarkan analisa kebisingan
Sumber : data pribadi

3. Analisa View
Kedubes
Malaysia
Jl.Prof.Dr.Satrio
Jl. Hr.Rasuna said

Permukiman

SITE

Kedubes
Singapura

U

Jl.Denpasar raya
Tapak memiliki view ke arah 3 jalan raya dan perumahan.
-

Utara

: Jl.Prof.Dr.Satrio, Kedubes Malaysia

-

Selatan

: Kedubes Singapura, permukiman

-

Barat

: Jl.Denpasar raya, Pemukiman

-

Timur

: Jl. Hr.Rasuna said
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View ke arah Utara

dan Timur merupakan view yang baik sebagai orientasi

bangunan atau jalan masuk utama. Sedangkan view ke arah Barat dan Selatan
dimanfaatkan untuk bangunan yang tidak memerlukan View Utama.
Hasil Analisa View
Diletakkan Massa
bangunan
yang
bersifat
Publik,
View yang baik
untuk
arah
orientasi bangunan

Diletakkan
massa
yang
tidak
membutuhkan view
Utama

Plaza di tengah massa bangunan.
Sebagai pusat view buatan Dibentuk
dalam bentuk taman
Gb.V.21 Perletakan massa bangunan berdasarkan
analisa view
Sumber : data pribadi

ZONING

Ket :
: R.Penerima
: R. Olahraga
: R. Pengelola
: R. Kelas/Kursus
: Perpustakaan
plaza

: R./gedung Pertunjukan+pameran
: R. Serbaguna
: R.Minum teh / sukiya
: R.Penjualan
: R.service

Gb.V.22 Zoning berdasarkan analisa view
Sumber : data pribadi
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4. Analisa Orientasi
Orientasi bangunan menetukan titik menarik bangunan pada lingkungannya, arah hadap
bangunan sesuai dengan kondisi lingkungan dan optimalisasi bangunan terhadap potensi
lingkungan sekitar.
Dasar Pertimbangan


Jalan Utama sebagai akses Utama yang dimaksudkan : kemudahan
pencapaian ke bangunan dan ekspose bangunan untuk daya tarik



Disesuaikan analisa view, angin, matahari



Konteks lingkungan sekitar



Kemudahan Pencapaian dan kemudahan pengenalan bangunan



Mengadopsi Bentuk simetris pada kawasan kuil
Disesuaikan dengan analisa matahari
bangunan berorientasi ke arah Utara
– Selatan.

Alternatif arah
Orientasi bangunan
yang bagus. Mudah
dilihat, pencapaian
juga mudah. Area
public ditempatakn
di area ini

Bangunan disusun secara simetris
( sesuai dengan bangunan kuil di
Jepang ) dengan orientasi Utara –
Selatan. Area Publik di Utara
Gb.V.23 analisa Orientasi
Sumber : data pribadi

Gb.V.24 Denah Bangunan Kuil di
Jepang
sumber :oddhie-oddhie.blogspot.com
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Hasil Analisa Orientasi
Orientasi atau arah view utama ruang
public ke arah Utara.
Bangunan terdiri dari
beberapa massa yang
tersusun secara simetris
dengan sumbu Utara –
Selatan.
Plaza di tengah
massa bangunan
sebagai orientasi
arah hadap
bangunan
( memusat )

Gb.V.25 Hasil analisa Orientasi
Sumber : data pribadi

ZONING

Ket :
: R.Penerima
: R. Olahraga
: R. Pengelola
: R. Kelas/Kursus
: Perpustakaan

plaza

: R./gedung Pertunjukan+pameran
: R. Serbaguna
: R.Minum teh / sukiya
: R.Penjualan

Gb.V.26 Zoning berdasarkan analisa Orientasi
Sumber : data pribadi

: R.service

5. Analisa Sirkulasi dan Pencapaian
Pencapaian dipengaruhi oleh letak tapak terhadap kondisi jalan setempat. Tapak trepilih
berbatasan dengan 3 jalan yaitu Jl. HR Rasuna Said ( ± 46 m ) pada bagian timur, Jl.
Prof.Dr.Satrio( ± 30 m ) di sebelah utara, Jl.Denpasar Raya ( ± 10 m ) di sebelah barat.
Dasar Pertimbangan


commit to user
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Pencapaian Utama ( Main Entrance ) harus jelas, mudah, lancar, aman, terarah
dan menarik



Tidak menggangu kelancaran lalu lintas di sekitar tapak



Berhubungan erat Orientasi bangunan



Pertimbangan Keamanan

Sirkulasi

Alternatif sebagai
Main Entrance,
kemudahan
Pencapaian dari
Jalan Raya Utama
yaitu Jl. Prof.DR.
Satrio dan Jl.HR
Rasuna Said

Ket :
Alur Kendaraan

Gb.V.27 Analisa sirkulasi dan pencapaian
Sumber : data pribadi

Hasil Analisa Sirkulasi dan Pencapaian
SE ( Side
Entrance )

ME ( Main
Entrance )utama

SE ( Side
Entrance )

Gb.V.28 Hasil Analisa sirkulasi dan pencapaian
Sumber : data pribadi
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ZONING

Ket :
: R.Penerima
: R. Olahraga
: R. Pengelola
: R. Kelas/Kursus
: Perpustakaan
plaza

: R./gedung Pertunjukan+pameran
: R. Serbaguna
: R.Minum teh / sukiya
: R.Penjualan
: R.service

Gb.V.29 Zoning berdasarkan Analisa sirkulasi dan
pencapaian
Sumber : data pribadi

6. Analisis Utilitas Tapak
Dasar pertimbangan :
-

Pola dan sistem drainase air hujan mengingat kontur tapak yang agak landai

-

Sistem pengolahan air kotor

-

Sistem drainase air bersih

-

system jaringan listrik dan telepon

SITE

Gb.V.30 Utilitas Tapak
Sumber : data pribadi
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ZONING AKHIR
Ket :
: R.Penerima
: R. Olahraga
: R. Pengelola
: R. Kelas/Kursus
: Perpustakaan

plaza

: R./gedung Pertunjukan+pameran
: R. Serbaguna
: R.Minum teh / sukiya
: R.Penjualan
: R.service

Gb.V.31 Zoning akhir
Sumber : data pribadi

Massa
bangunan 4
2 lantai
R. Serbaguna
dan R.
Olahraga
bersifat semi
Public. Jadi
diletakkan di
belakang
masssa 1.
tidak
memerlukan
ketenangan
tinggi.
R.service
diletakkan
dekat dengan
side entrance

Massa bangunan 1
2 lantai. R. penerima dan penjualan
lebih bersifat public. Tidak memerlukan
ketenangan tinggi.R. pengelola bersifat
semi public tapi penting untuk ditaruh di
dekat Main Entrance .
Massa bangunan 3
3lantai
R. Pertunjukan dan pameran
bersifat semi public seperti
pada massa 4

plaza

Massa bangunan 5
R.teh merupakan
ruang yang bersifat
private

Massa bangunan 2
2 lantai, R.Kursus dan R. Perpustakaan
merupakan ruang yang bersifat private
dan memerlukan ketenangan tinggi.

Gb.V.32 Zoning akhir pembagian massa
Sumber : data pribadi
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MASSA BANGUNAN 1
Terdiri dari :
-

R. Penerima

-

R. Administrasi

-

R. Penjualan

Penzoningan :

Gb.V.33 zonning massa 1
Sumber : analisa pribadi

Untuk kegiatan administrasi/
pengelola diletakkan di lanati
2 karena bersifat semi public

Lantai 1 untuk kegiatan
Penerima
dan
penjualan
souvenir, karena lebih bersifat
publik

MASSA BANGUNAN 2
Terdiri dari :
-

R. Kursus

-

R. Perpustakaan

Penzoningan :

R. Perpustakaan

R. Perpustakaan lebih butuh
ketenangan tinggi dibandingakn
dengan ruang kelas sehingga di
letakkan di lantai 2

R. Kursus, juga bersifat private tapi karena
lebih membutuhkan kemudahan pencapaian
maka ditaruh di lantai 1
Gb.5V.34 zonning massa 2
Sumber : analisa pribadi
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MASSA BANGUNAN 4
Terdiri dari :
-

R. Serbaguna

-

R. Olahraga

-

R. Service

Penzoningan :

R. Serbaguna. Bersifat semi
public. Diletakkan di lantai
2

R. Olahraga
Diletakkan di lantai 1

R. service
Gb.V.36 zonning massa 4
Sumber : analisa pribadi

MASSA BANGUNAN 5
Terdiri dari :
-

R. Pertunjukkan

-

R. Pameran

Penzoningan :
R.
Pameran
memebutuhkan
ketenangan lebih dari pada ruang
pertunjukan

R. Pagelaran seni
Butuh kemudahan pencapaian bagi
pengunjung dan pelaku kebudayaan.
Lebih agak bersifat public.
Gb.V.35 zonning massa 3
Sumber : analisa pribadi
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E. ANALISA PENGOLAHAN TATA MASSA DAN PENAMPILAN FISIK BANGUNAN
Merencanakan penampilan bangunan dengan karakter yang diinginkan sebagai
bangunan pusat kebudayaan jepang.
Dasar pertimbangan :
-

karakter masyarakat Jepang

-

Karakter arsitektur jepang

-

Kondisi lingkungan di Jakarta

Tinjauan :
-

masyarakat Jepang sangat dekat dengan alam dan menyukai bangunan dengan
ruang - ruang terbuka yang dekat dengan alam

-

Karakter Arsitektur jepang pada hakikatnya merupakan pemenuhan dari karakter
masyarkatnya, yaitu dekat dengan alam:

-

•

Ruang – ruang yang terbuka

•

Prinsip horisontalisme pada bangunan

•

Prinsip asimetris dalam perencanaan bangunan

•

Arsitektur berciri timur yaitu dengan pembuatan tritisan

•

Bahan – bahan bagunan dari alam ( kayu, batu,dll )

•

Modul Dasar bangunan adalah shaku, 1 shaku = 1 foot = 30 cm

•

Adanya taman yang merupakan manifestasi rakyat jepang tantang alam

Kondisi lingkungan di Jakarta yang berbeda, menyebakan tidak seluruh karakter
arsitektur jepang yang ada dapat diterapkan dalam pembangunan pusat
kebudayaan Jepang di Jakarta

1. Penampilan karakter Bangunan
a. Konsep zen : kesederhanaan, diam, tanpa gerak, dan
suasana meditatif, segalanya menjadi terasa berarti,
lebih mendalam, bahkan keheningan itu sendiri
merupakan keagungan. Inilah kesan yang ingin
ditimbulkan dalam sebuah arsitektur Jepang. Orang
Jepang mencari keheningan dan ketenangan dengan
membangun huniannya menggunakan bahan-bahan
yang sangat ringan, seperti kayu, bambu, jerami,
kertas, sutera. Orang Jepang lebih suka pada
sesuatu yang transparan, hemat bahan, seolah-olah

Gb.V.37 Ruang rumah
tradisional
Sumber : wastu citra
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:

bangunan

menggunakan

bahan

–

bahan

seperti

kayu,

kertas,bambu,dipadukan dengan bahan modern seperti beton dan kaca yang bersifat
transparan
b. Ciri khas dari rumah Jepang adalah adanya atap yang
lebar dan atap yang tinggi untuk melindungi penghuninya
dari sinar matahari di musim panas juga atap berbentuk
lengkung
DESAIN

:

Penggunaan tritisan dan kemiringan atap

30˚ dan penggunaan material atap berupa genteng tanah

Gb.V.38 Atap
Sumber : wastu citra

liat
c. orang tidak mengenakan sepatu di dalam rumah dan setidaknya ada satu ruang yang
cenderung dirancang dalam gaya Jepang, berlantaikan tatami. Orang melepaskan
sepatu begitu memasuki rumah agar lantai rumah tetap bersih. Genkan, jalan masuk,
merupakan tempat untuk melepaskan sepatu, meletakkannya, dan mengenakannya
kembali. Setelah melepaskan sepatu, orang Jepang mengenakan sandal rumah.
DESAIN

: Pada ruang latihan, restauran ( kantin ), perpustakaan,r.minum teh dan

beberapa ruang lain digunakan genkan.
d. Tatami adalah sejenis tikar tebal yang dibuat
dari jerami, sudah dipakai di rumah Jepang sejak
sekitar 600 tahun yang lalu. Sehelai tatami
biasanya berukuran 1,91 x 0,95 meter. Ukuran
ruang/kamar biasanya didasarkan pada jumlah
tatami. Lantai tatami terasa sejuk pada musim
panas dan hangat pada musim dingin, dan tetap
lebih segar daripada karpet selama bulan-bulan

Gb.V.39 Tatami
Sumber : wikipedia

lembab di Jepang.
DESAIN

: Penggunaan tatami pada ruang – ruang tertentu dan jarak antar

kolom menyesuaikan ukuran tatami
e. Taman gaya Jepang biasanya berada diarea
halaman belakang dan depan rumah. Taman yang
dilengkapi kolam batu alam dilengkapi bonsai,
pancuran air dari bambu, dan kerajinan bambu lain
menambah daya tarik rumah tradisonal Jepang.
Konsep zen yang menyatu dengan
alam to user
commit

Gb.V.40 Taman jepang
Sumber : wastu citra
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: Penataan taman dilengkapi dengan batu,kolam air dan tumbuhan

sehingga berkesan menyatu dengan alam,serta adanya teras

dan jendela kaca

lebar sebagai sarana penyatuan ruang luar dan ruang dalam
f. Tataruang didalam rumah Jepang berfungsi ganda satu ruang bisa berfungsi sebagai
ruang tamu dan ruang makan disiang hari, dan berfungsi sebagai ruang kamar tidur
dimalam hari
DESAIN

: peruangan flexible dengan penyekat yang bisa dipindah atau

dicopot pada ruang – ruang tertentu
g. arsitektur Jepang, bangunan-bangunannya lebih
banyak menggunakan pintu geser. Konstruksi
pintu

geser

bangunan

sangat

berbahan

menguntungkan
kertas-kayu.

bagi

Pertama

karena bahan ini relatif sangat ringan, sehingga
cocok sekali untuk dijadikan bahan pintu geser.
Dan kedua, konstruksi pintu geser membuat

Gb.V.41 shoji
Sumber : wikipedia

ruangan tak mengalami perubahan mendadak

tekanan udara ketika pintu dibuka-tutup—sebagaimana yang terjadi jika kita
menggunakan pintu ayun.
DESAIN

: menggunakan pintu geser

h. Kesederhanaan sebagai ekspresi nyata adalah hasil dari pengurangan dari
bentuk,ruang,motif,fungsi,dan material. Kesederhanaan adalah seni untuk membuat
sesuatu menjadi simple. Kesederhanaan memberikan atap didukung oleh kolom yang
kecil,kotak,dan mempunyai teksture alami,dan dapat dilihat dari dalam maupun dari
luar. Kolom ditempatkan pada tempat yang dimana benar – benat dibutuhkan bukan
untuk diletakkan di tempat yang diinginkan
DESAIN

: kolom berbentuk kotak dan diletakkan di tempat yang

dengan jarak antar kolom sesuai dengan ukuran dan
dengan modul 1 ken ( 1ken = 6 shaku ; 1 shaku

dibutuhkan

penyusunan tatami Yaitu

= 30,3 cm )

Gb.V.42 modul tatami
Sumber : the Japanese
house, heinrich engel
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Citra rasa kepolosan dan kesederhanaan yang bernafas shinto dan zen yaitu semua
bidang serba polos dapat dikatakan tanpa hiasan apapun. Satu – satunya hiasan
hanyalah permainan garis – garis lurus dan bidang – bidang murni. Ditambah gambar
bergaya Sangat Herat goresan.
DESAIN

: eleven vertical horizontal ( geometrik ) dan interior lukisan

Gb.V.43 permainan garis pada rumah
jepang
Sumber : wastu citra

j.

Dalam ruang utama,tempat penerima tamu, dibuat panggung kecil yang berdinding
mundur sebagai tempat keramat, suatu fokus tempat orientasi diri psikologis dalam
rumah yang disebut tokonoma. Kadang – kadang lukisan diganti yang lain atau
dipasang statu sillar dengan seni kaligrafi indah ( Vastu Citra, Y.B Mangun Wijaya,Hal
241 )
DESAIN

: Adanya Tokonoma di Area Lobby

2. Analisa pendekatan tata massa
a. Pendekatan tata massa
Merupakan bentuk dasar rumah tradisional Jepang melambangkan
kesederhanaan , selain itu bentuk kotak lebih dapat menampung kegiatan
lebih banyak daripada bentuk lingkaran dan segitiga
b. Orientasi massa
Tabel V.25 bentuk orientasi massa
Alternatif

Karakter
Bersifat

Memusat

stabil,

Penerapan
merupakan

Massa bangunan disusun

komposisi terpusat yang terdiri

mengelilingi suatu pusat

dari

massa berikut orientasi

sejumlah

ruang-ruang

sekunder yang dikelompokkan
mengelilingi sebuah pusat yang

to user
besarcommit
dan dominan.
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Bersifat

cepat

Massa bangunan disusun

tanggap terhadap bermacam-

fleksibel

dan

berbaris, mengikuti pola

macam kondisi tapak. Terdiri

jalan yang ada dengan

dari ruang-ruang yang berulang

orientasi menuju jalan.

dalam hal ukuran dan fungsi dari
tiap ruang di sepanjang deretan
tersebut

memiliki

hubungan

dengan ruang luar.
Radial

Cluster

Memadukan

unsur-unsur

pola

Massa

bangunan

terpusat dan linear. Dengan

menyebar dari suatu titik

ruang-ruang

pusat

pusat

yang

massa

sebagi

dominan dan pola-pola linear

sentral, dengan orientasi

yang berkembang menjadi jari-

berkembang

jarinya.

dengan penyebaran.

Menggabungkan
yang

ruang-ruang

berlainan

bentuk

tapi

sesuai

Massa bangunan disusun
berkelompok-kelompok

bersifat kegiatan yang sama

sesuai dengan kegiatan

dan berhubungan satu sama lain

yang serupa.

berdasarkan penempatan dan
ukuran

visual

seperti

simetri

menurut sumbunya.

Grid

Terdiri dari bentuk-bentuk dan

Massa bangunan disusun

ruang-ruang

dalam

posisinya

dimana

dalam

ruang

posisidan

bentuk

modul-

modul yang teratur.

hubungan antar ruang diatur
oleh pola grid / papan catur
tiga dimensi atau bidang.

Sumber : Ayu Nurry Rahmi, konsep TA Perencanaan&Perancangan Indonesian Piaget Academy di
Yogyakarta dengan pendekatan Arsitektur Tropis, 2008

Orientasi massa memusat, dengan satu pengikat sebagi point of interest untuk menarik
perhatian publik terhadap bangunan Pusat kebudayaan jepang di jakarta
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Menggunakan tata massa memusat ke arah tengah

Tata Massa yang memusat, terbentuk sebuah area di
tengah susunan massa dan di jadikan sebagai ruang
komunal
Gb.V.44 Tata Massa
Sumber : data pribadi

3. Pendekatan tata taman
a. pengertian taman jepang
Taman jepang adalah karya Arsitektur yang menggunakan bentuk – bentuk dan
produk yang dighasilkan oleh alam
Taman Jepang merupakan karya arsitektur yang memindahkan bentuk – bentuk dari
alam kedalam lanskap dengan skala yang sesuai dengan bangunannya.
b. Elemen – elemen taman jepang
Penataan taman dilengkapi dengan batu,kolam air
dan tumbuhan sehingga berkesan menyatu dengan
alam,serta adanya teras

dan jendela kaca lebar

sebagai sarana penyatuan ruang luar dan ruang dalam.
Taman bukan sebagai hiasan ( seperti di barat ) tetapi
untuk menghayati misteri kehidupan
Batu menuju ke air. Air melambangkan kedamaian,jiwa
diam

hening

yang

mengajak

mendamba

Gb.V. 45 batu taman
Sumber : wastu citra

ketakterhinggaan )
Batu menunjukan citra perjalanan rohani ( berjalan tidak tergesa – gesa dan berirama
sesuai perletakan batu )
Taman menggunakan material alam Æ menurut
zen bahan alam dapat menstimulus indra.alam
memberikan

keheningan

dan

kebeningan.

Menggunakan tipe flat garden ‘ hira-niwa’
dengan bentuk ‘shin ‘style yaitu menunjukan
alam yang asli.
elemen – elemen jepang terdiri dari :
1) Batu
Elemen batu terdiri dari :
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batu karang ( rock )



Pijakan dari batu datar ( stone path )



Pecahan batu ( white gravel )

2) Air
Elemen air bisa berwujud :


aliran air ( stream, sungai kecil )



jembatan



tempat air dari batu ( stone basin )

3) Tumbuhan
Jenis tumbuhan yang digunakan ada 3 macam :


Pohon ( cemara,akasia )



semak



lumut/ rumput

4) Lentera dari batu ( stone latern )
5) Pagar
c. Kriteria pemilihan elemen taman yang berupa tumbuh dan dalam pembuatan taman
pada bangunan pusat kebudayaan jepang di Jakarta :


Sesuai dengan karakter taman Jepang



Dapat tumbuh dan Mudah pemeliharaannya



Mudah didapatkan

4. Pendekatan sistem struktur dan konstruksi bangunan
a. Sistem struktur
Sistem struktur yang akan digunakan pada bangunan pusat kebudayaan jepang
dipilih dengan kriteria sebagai berikut :


Sesuai untuk bangunan dengan sistem tertutup atau terbuka maupun setengah
terbuka



Sesuai untuk bangunan dengan bentang kecil maupun lebar



Sesuai untuk bangunan berlantai satu tu lebih dalam arti nilai ekonomis



Fleksibel dalam pembentukan modul ruang



Sesuai untuk bangunan semi terbuka di manan dinding tidak sebagai pendukung
struktur.

Maka sistem struktur yang digunakan adalah sistem strutur Rangka yaitu sistem struktur
yang menggunakan kolom dan balok sebagai penyalur beban gaya struktural dan
diteruskan menuju pondasi.
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b. Super Struktur
Sistem super struktur meliputi :
1) Sistem Konstruksi atap
Merupakan struktur paling atas dari suatu bangunan.beberapa alternatif struktur
yang dapat digunakan:
•

Dak beton
¾ Relatif tahan lama
¾ Kurang ekonomis
¾ Beban relatif berat
¾ Kurang atraktif dalam mendukung fasade bangunan
¾ Perawatan mudah

•

Kuda-kuda baja
¾ Relatif tahan lama
¾ Kurang ekonomis
¾ Relatif ringan
¾ Cukup atraktif dalam mendukung fasade dan interior
¾ Perawatan cukup susah
¾ Bentangan yang dapat ditutup cukup lebar

•

Kuda-kuda kayu
¾ Tidak tahan lama
¾ Ekonomis
¾ Relatif ringan
¾ Cukup atraktif dalam mendukung fasade dan interior
¾ Perawatan cukup susah
¾ Bentangan yang dapat ditutup terbatas

Sistem konstruksi atap menggunakan sistem
konstruksi

rangka

penunjang

atau

baja

dengan

tambahan

dari

elemen
kayu.

Konstruksi rangka baja cocok untuk bentang
yang lebar.
2) Sistem Kolom dan balok

Gb.5V.47 Kuda - kuda baja
Sumber : data pribadi

Merupakan struktur di atas sub struktur,
sebagai badan bangunan (seperti plat,balok dan kolom). Beberapa pendekatan
super struktur yang dapat digunakan
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Struktur rangka
¾ Struktur rangka memadukan konstruksi antara kolom
sebagai unsure vertical yang berfungsi menyalurkan
gaya beban menuju ke tanah,dan balok sebagai
unsur horizontal yang memegang dan membagi gaya
ke kolom.
Gb.V.48 Struktur rangka
Sumber : data pribadi

¾ Mudah di terapkan ke semua jenis
bangunan.
¾ Dapat di kombinasi dengan sistem lain.
¾ Mudah dalam penempilan berbagai bentuk.
¾ Mudah dalam pelaksanaan.
•

Shear wall system
¾ Ketinggian bangunan relatif terbatas
¾ Dapat dikembangkan menjadi system core wall
¾ Mudah dalam pelaksanaan dan relatif ekonomis.

•

Core wall
¾ Berfungsi sebagai inti bangunan
¾ Dapat digunakan sebagai unit servis
¾ Mempunyai kekakuan dalam menahan angin dan gaya akibat gempa
¾ Pelaksanaan agak lama dan relatif rumit
¾ Kurang ekonomis

Berdasar pertimbangan yang dilakukan dan pertimbangan kesan bangunan yang
kokoh maka sistem yang dipakai pada bangunan yang direncanakan adalah
sruktur rangka.
Kolom berbentuk bulat seperti kolom kuil di
Jepang dan diletakkan di tempat yang
dibutuhkan dengan jarak antar kolom sesuai
dengan ukuran dan penyusunan tatami Yaitu
dengan modul 1 ken ( 1ken = 6 shaku ; 1
shaku = 30 cm ). Bahan kolom menggunakan
beton serta adanya peningian kolom.

Gb.V.49 kolom rumah jepang
Sumber : wastu citra
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3) Sistem konstruksi dinding
Sistem konstruksi dinding pada bangunan Pusat kebudayaan Jepang di jakarta
merupakan sistem konstruksi dinding sebagi elemen non struktural yaitu sistem
konstruksi yang tidak menahan beban.
Macam sistem Konstruksi dinding yang digunakan adalah :
•

Dinding Partisi tertutup
¾ Konstruksi batu bata
¾ Konstruksi kayu dengan dekorasi

•

Dinding Partisi setengah terbuka
¾ Konstruksi sususnan batu bata berongga
¾ Konstruksi kayu secara geometris
¾ Peruangan flexible dengan penyekat yang bisa dipindah

atau

dicopot pada ruang – ruang tertentu. Dengan penyekat yang tipis,
transparan dan ringan sebagai simbol kesederhanaan dalam zen
seolah – olah tidak bermateri. Materi yang digunakan yaitu partisi
semacam triplek kayu
c. Sub Struktur
Alternatif sistem sub struktur:
-

Sumuran
Berupa lubang yang dimasukkan tulangan dan dicor dengan beton, digunakan
untuk bangunan bertingkat rendah (1-4) dan biasanya digunakan pada lokasi
yang sulit dijangkau alat transportasi besar (truk). Cocok untuk tanah lempung.
Lebih murah dari tiang pancang.

-

Foot plate
Berupa lubang yang dimasukkan tulangan dan dicor
dengan beton, digunakan untuk bangunan bertingkat
rendah (1-4)

-

Tiang pancang (cerucuk beton)

Gb.V.50 Foot plate
Sumber :data pribadi

Berupa sejumlah tiang beton panjang yang ditancapkan ke bumi dan dicor
bersama plat (pile cap), cocok digunakan pada tanah lempung, gambut dan
tanah biasa, dapat digunakan untuk struktur bangunan tinggi.
-

Pondasi Apung
Mempergunakan drum-drum oli berdiameter luar 56 cm, diameter dalam 55,5
cm, dan tinggi 88 cm; yang digapit oleh kaso-kaso ukuran 5/7 cm. Drum-drum
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tersebut dipasang rebah dalam arah memanjang jalan, cocok untuk tanah
gambut, hanya bisa digunakan untuk bangunan tidak bertingkat.
Pada bagunan Pusat kebudayaan jepang di jakarta ini digunakan pondasi
Footplat, dengan dasar penentuan adalah cukup kuat dan ekonomis.
Pada bangunan Pusat Kebudayaan Jepang menggunakan pondasi footplat karena
bangunan PKJ termasuk bangunan bertingkat rendah.tapi untuk yang bertingkat lebih
dari 2 menggunakan tiang pancang.
5. Analisa Sistem Utilitas
a. Sistem Distribusi Air Bersih
Kebutuhan air bersih dalam bangunan dan tapak disediakan dari distribusi PAM
Distribusi PAM
Air dari PAM digunakan untuk kebutuhan pengguna dalam bangunan. Sistem
Pendistribusian air bersih yang digunakan adalah sistem upfeed.
Jaringan air PAM dapat diperjelas dengan bagan berikut :
Tangki atas

Meteran

Ground water tank

Pompa
Distribusi

PAM
Bagan V.13. Skema distribusi air bersih
Sumber : Analisis Pribadi,2009

b. Sistem Distribusi Air hujan
Air Hujan yang jatuh ke atap ditampung oleh sebuah talang vertikal untuk kemudian
dibuang ke saluran yang ada di sekeliling banguan melalui bak kontrol dan dialirkan
melalui aluran air hujan ke saluran kota. Air hujan yang jatuh di halaman akan
mengalir ke parit – parit untuk kemudian di alirkan ke saluran kota.
Atap

Talang Vertikal

Bak kontrol
Saluran Kota

Halaman

Parit

Bagan V.14. Skema
distribusi
air hujan
commit
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c. Sistem Distribusi Air Kotor
Yang dimaksud air kotor disini adalah buangan koset yang berupa limbah padat
yang dialihkan melalui pipa pembuangan untuk kemudian dibuang dan proses dalam
STP. Pipa pembuangan secara horisontal memiliki kemiringan 1% dari jarak horisontal
yang ditempuh.
Air kotor adalah limbah cair hasil kegiatan manusia yang berasal baik dari kloset,air
buangan dari wastafel yang kenudian dibuang melalui pipa pembuangan ke STP.
Untuk kotoran dan air kotor dari kantin dan dapur, perlu diberi penangkap lemak dari
sisa – sisa makanan supaya tidak menyumbat saluran.
Toilet

Kantin

Penangkap Lemak

STP

Bagan V.15. Skema distribusi air kotor
Sumber : Analisis Pribadi,2009

Dapur
d. Sistem Transportasi vertikal

Pusat Kebudayaan Jepang yang direncanakan merupakan bangunan bertingkat
rendah dimana sistem transportasi vertikal yang ditentukan berdasarkan pada :
•

Kecepatan sirkulasi pengguna bangunan untuk mencapai tempat yang
diinginkan

•

Kemudahan pencapaian sirkulasi dalam bangunan

•

Keamanan dan kenyamanan pengguna saat menuju tempat yang diinginkan.

•

Efisiensi dan nilai ekonomis sistem

Tipe sirkulasi vertikal di antaranya adalah :
1) Tangga biasa
Digunakan sebagai media transportasi vertikal yang biasa digunakan pada
bangunan tingkat rendah dengan media berupa tangga beton.
2) Tangga darurat
Digunakan sebagai media transportasi vertikal yang biasa digunakan pada
saat terjadi bencana, misal : gempa, kebakaran dan hal lainnya. Media berupa
tangga beton dengan lebar minimal dapat dilalui oleh dua orang.
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3) Ramp
Digunakan sebagai media transportasi vertikal untuk barang dan manusi
dengan kemiringan tidak lebih dari 7º. Ada pula yang digunakan sebagai sarana
aksesibilitas bagi pengguna yang memiliki kemampuan khusus.
4) Eskalator
Berupa sistem transportasi pada bangunan yang efektif dimana tidak terdapat
interval waktu, kecepatan gerak stabil, dapat menampung kapasitas pengguna
yang banyak dan bila terjadi gangguan listrik dapat berfungsi sebagai tangga
biasa.
Berdasarkan pertimbangan, jenis sistem transportasi vertikal pada bangunan rendah
dan nilai ekonomis sistem maka sistem transportasi vertikal yang dipilih adalah tangga
biasa dan tangga darurat.
e. Sistem Penghaawaan Udara
Sistem penghawaan udara yang dipakai merupakan gabungan antara sistem aktif
dan sistem pasif. Sistem aktif menggunakan AC spilt dan AC central.
6. Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
Sistem ini terdiri dari :
a. Sistem Instalasi Listrik
Penyediaan listrik bagi Pusat Kebudayaan Jepang harus tersedia untuk mendukung
kelancaran kegiatan pelayanan yang ada. Oleh karena itu sumber tenaga listrik
utama dari PLN harus disertai dengan sumber tenaga cadangan sehingga apabila
terjadi gangguan pada sumber listrik utama ( PLN ) dapat diatasi dengan sumber
cadangan yaitu genset.
PLN

Transformator
ATS

Genset

Sub Trafo

Sekering

Transformator
Distribusi

ATS ( Automatic Transfer Switch ) adalah alat untuk mentransfer aliran listrik secara
otomatis dari aliran PLN ke aliran genset, sehingga genset menjadi sumber tenaga
listrik pada saat aliran listrik dari PLN terputus
Bagan V.16. Skema sistem instalasi listrik
Sumber : Analisis
commitPribadi,2009
to user

V-75

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

b. Sistem Pemadam Kebakaran
Dasar pertimbangan :
•

Luasan bangunan dan tapak

•

Kemudahan instalasi

•

Kemudahan pencapaian tapak dengan jaringan

•

Keamanan jaringan terhadap pengguna dlam bangunan dan tapak

•

Macam sistem pemadam kebakaran
Sistem pemadam kebakaran memiliki beberapa sistem, yaitu :

1) Sistem deteksi
Sistem ini dilakukan dengan alat-alat sebagai berikut :
-

Heat Detector
Digunakan sebagai alat deteksi apabila panas pada ruangan terjadi
penaikan yang drastic dan cenderung bahaya.

-

Alat deteksi asap (Smoke detector)
Mempunyai kepekaan yang tinggi dan akan memberikan alarm bila
terjadi asap diruang tempat alat itu dipasang.

-

Alat deteksi nyala api ( Flame Detector )
Dapat

mendeteksi

adanya

bahaya

kebakaran

dengan

cara

membedakan kenaikan temperatur ( panas ) yang terjadi diruangan.
2) Sistem represif atau sistem pemadaman
Sistem ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
-

Sistem pemadaman dengan penguraian
Yaitu memisahkan atau menjauhkan benda – benda yang dapat
terbakar.

-

Sistem pemadaman dengan pendinginan (Sprikler Sistem Otomatis)
Yaitu dengan cara menyemprotkan air pada benda – benda yang
terbakar.

-

Sistem Pemadaman dengan Isolasi atau sistem lokalisasi ( Fire Extinguiser)
Yaitu dengan cara menyemprotkan bahan kimia CO2 melalui alat
pemadam unit ringan yang dapat diletakkan dimana saja dan dapat
dengan mudah dibawa

-

Sistem pemadaman dengan blasting effect system
Yaitu dengan cara memberikan tekanan yang tinggi misalnya
meledakkan bahan peledak.
Bahannya
commit to
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secara otomatis menyemprotkan bahan Dry Chemical bila terjadi
kebakaran dengan temperatur ruangan mencapai 72˚C.
-

Sistem pemadaman dengan hydrant boxcabinet
Yaitu pemadam yang penempatannya dipelosok bangunan dengan radius
jangkauan 30 meter dimana pada bangunan dipasang pipa (dalam shaft )
yang kemudian dihubungkan dengan tower/ house tank.

-

Sistem pemadaman dengan hydrant pilar
Yaitu pemadam yang penempatannya di luar/ halaman bangunan dimana
suplai airnya disambungkan dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat.

Yang digunakan adalah sistem dengan menggunakan sprikler :

Pompa

Water treatment

Water treatment

Tank

Distribusi

Sprinkle

Bagan V.17. Skema sistem pemadaman
Sumber : Analisis Pribadi,2009

3) Sistem evakuasi
Merupakan sistem penyelamatan terhadap pengguna kebakaran pada saat
terjadi kebakaran. Hal ini dapat dilakukan dengan media tangga darurat.
Berdasarkan pertimbangan diatas, sistem deteksi kebakaran yang digunakan
melalui alat deteksi asap. Sistem pemadaman dilakukan dengan hidrant pillar,
pemadaman dengan penguraian (menjauhkan bahan yang mudah terbakar
dengan api) dan dengan cara lokalisasi (fire extenguisher). Sistem evakuasi
dalam bangunan dilakukan dengan adanya tangga darurat.
c. Sistem Telekomunikasi
Dasar pertimbangan :
•

Keamanan jaringan

•

Kemudahan instalasi

•

Mampu beradaptasi dengan perubahan sistem organisasi

Media telekomunikasi yang direncanakan di antaranya :
1) Telepon
2) Faksimili
3) Internet
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Sistem telekomunikasi yang direncanakan dapat diperjelas dengan bagan berikut :
TELKO
M

Telephon
Box

Box
Distribusi

Box relay

Cable
terminal
box

Informasi

Mechine
Operator
automatic

Main
distribusi

PABX

Distribusi

Cable
terminal
box

Intercom
air phone

Bagan V.18. Skema sistem telekomunikasi
Sumber : Analisis Pribadi,2009

d. Sistem Penangkal Petir
Pada bangunan yang direncanakan secara umum dapat dibagi menjadi 2
kegiatan yaitu: Out door (di lapangan terbuka) dan Indoor (di dalam bangunan).
Dua kegiatan tersebut memerlukan pengamanan dari bahaya sambaran petir.
Sedangkan dasar pertimbangan pemilihan sistem adalah:
•

Macam struktur dan konstruksi bangunan

•

Situasi bangunan

•

Tinggi bangunan yang direncanakan
Jenis sistem penangkal petir diantaranya adalah :

1) Sistem Farraday Cage
Merupakan

penangkal

petir

yang

berupa

Penghantar-penghantar

penyalur utama mendatar dipasang dibagian teratas bangunan. Jarak
maksimum 2 penghantar mendatar adalah 15 m. Lalu ditambahkan finial (tiang
pendek) pada bagian ujung sisi yang mudah disambar petir. Finial ini
dihubungkan secara listrik dengan penghantar mendatar terdekat, lalu ditanam
ditanah sebagai elektroda bumi. Radius perlindungannya sebesar 60º dari finial.
2) Sistem Ionisasi Non Radio Aktif
Cara kerja sistem ini menarik energi medan listrik di atmosfer yang
meningkat dengan luas saat terjadi ancaman petir. Pengumpulan energi
diakumulasikan dan dibebaskan pada waktu yang telah ditentukan untuk
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dan selanjutnya meningkatkan radius perlindungan. Penerapan pada bengunan
adalah sebgai perlindungan kegiatan out door pada lapangan olahraga yang
luas dengan penempatan pada tempat-tempat yang aman dan strategis.
Keuntungan dari sistem ini adalah peralatan bekerja sendiri secara
menyeluruh, sistemnya sederhana dengan biaya yang rendah, memiliki
kontinuitas yang permanen dari puncak sampai ke bagian arde di dalam tanah,
dijamin berionisasi sepanjang musim petir dan tidak berbahaya bagi lingkungan,
rapi dan tidak mencolok mata.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka jenis instalasi penangkal petir yang
direncanakan adalah sistem faraday dan sistem ionisasi radio aktif.
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BAB VI
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
PUSAT KEBUDAYAAN JEPANG DI JAKARTA
A. KONSEP PERUANGAN
1. Konsep Pelaku Kegiatan dan Pola kegiatan
a. Konsep Pelaku kegiatan
Pemakai dari Gedung Pusat Kebudayaan Jepang terdiri dari :
1) Pengunjung / Masyarakat umum
Terdiri dari :
-

Masyarakat umum ( kegiatan menonton pertunjukan, pameran, mencari
informasi )

-

Pejabat, wakil negara asing ( memenuhi undangan untuk menonton pertunjukan,
pameran, seminar )

-

Siswa Kursus Bahasa

2) Pengelola / staff
Bekerja dan memegang tanggung jawab di bidang tertentu di dalam lingkup Pusat
Kebudayaan Jepang
3) Pelaku Kebudayaan
Terdiri dari :
-

Penyaji acara – acara Pertunjukan kesenian

-

Penjaga Pameran benda – benda hasil kebudayaan

-

Penjaga barang – barang souvenir
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b. Konsep Pola Kegiatan
1) Pengunjung
Masyarakat umum dan siswa kursus
Menonton
Pertunjukan

Datang

Kursus

Mencari
Informasi

Ibadah
Membaca

Melihat
Pameran

Parkir

Metabolisme

Olahraga
beladiri
Mengunjungi
Festival
Minum Teh

Parkir
Makan

Beli
Souvenir

Pulang

Bagan VI.1. Pola Kegiatan Masyarakat umum dan siswa kursus
Sumber : Analisis Pribadi,2009

Pejabat, wakil negara asing
Menonton
Pertunjukan

Datang
Mencari
Informasi
Parkir

Seminar
Melihat
Pameran

Ibadah

Metabolisme
Parkir
Makan

Mengunjungi
Festival
Minum Teh

Beli
Souvenir

Pulang

Bagan VI.2. Pola Kegiatan Pejabat/wakil Negara asing
Sumber : Analisis Pribadi,2009
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2) Pengelola
Mengurusi Kegiatan Pendidikan
Datang

Mengurusi Kegiatan Administrasi
Mencari
Informasi

Rapat
Mengurusi Kegiatan dokumentasi

Parkir

Ibadah
Mengurusi Kegiatan Percetakan
Metabolisme

Mengurusi Kegiatan Perpustakaan

Parkir
Mengurusi Kegiatan Keolahragaan

Makan

Mengurusi Kegiatan Sains dan
teknologi

Beli
Souvenir

Pulang

Mengurusi Kegiatan Seni

Mengurusi Kegiatan Laboratorium

Mengurusi Kegiatan ME
Bagan VI.3. Pola kegiatan Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi,2009

3) Pelaku Kebudayaan
Mengisi
Pertunjukan

Datang
Mencari
Informasi
Parkir

Seminar
Mengurus
Pameran

Ibadah

Parkir

Festival
Minum Teh

Metabolisme

Pulang

Mengururs
Kantin

commit
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2. Konsep Kebutuhan Ruang
Tabel VI.1 Konsep Pelaku kegiatan dan Kebutuhan Ruang
sumber : Analisis Prbadi

Pelaku Kegiatan

Kegiatan

Kebutuhan Ruang

Parkir

Tempat Parkir

Mencari Informasi

R.Informasi/Resepsionis

Mengikuti

Pelatihan

/ R.seminar dan R.Serbaguna

workshop
Melihat pameran Seni

R.Pameran

Melihat Pertunjukan

Gedung Pertunjukkan

Membeli souvenir/ pernak – R.Bursa
pernik Jepang
Mengunjungi Restoran Jepang Kantin Jepang
Mengunjungi Perpustakaan
Mengikuti

kursus

Perpustakaan

Bahasa R.Kursus

Jepang
Mengikuti kegiatan pelatihan R.Latihan Judo dan Karate
Pengunjung/
masyarakat umum

olah raga khas Jepang
Mencari

Informasi

tentang R.Klub/Hobi

kegiatan yang berhubungan
dengan hobi
Mengikuti kursus ( ikebana, R. Kursus dan R. Praktek
origami, dll )
Mengunjungi

Plaza untuk Festival

Festival/Perayaan Jepang

R.Serbaguna

Mengunjungi Rumah Teh / Rumah The ( Sukiya )
Sukiya
Mengobrol dan berkumpul Hall
penyuka

kebudayaan R.Klub

Jepang

Pengelola/Staff

Metabolisme

KM/WC

Beribadah

Musholla

Parkir

Tempat Parkir

Mencari Informasi

R.Informasi / resepsionis
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Mengurus administrasi umum, R.Administrasi
keuangan,

kesiswaan

&

Kepegawaian
Mengelola

kegiatan R.Wakil Direktur

operasional
Mengadakan

R.Sekretaris
pertemuan R.Rapat

dengan anggota pimpinan
lain
Menerima tamu

R.Tamu

Mengurus

bidang Kabag. Keolahragaan

keolahragaan
Mengurus bidang seni
Mengurus

Kabag. Seni
bidang Kabag. Dokumentasi

dokumentasi
Mengurus bidang sains dan Kabag. Sains dan Teknologi
teknologi
Mengurus percetakan

Kabag. Percetakan
R.Percetakan

Mengelola laboratorium
Mengelola

Laboratorium bahasa

kegiatan Perpustakaan

kepustakaan

R.Kepala Perpustakaan
-R.administrasi
-R.Loker
-R.Katalog Manual
-R.Katalog Komputer
-R.Buku
-R.Baca
-R.Audio Visual
-R.Fotocopy
-R.Internet

Mengurus

peralatan, R.Genset

perlengkapan & mekanikal -R.Mesin AC
elektrikal

commit to user

-R.Trafo
-R.Jaga
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-R.Parkir
-Lavatory
-Taman
Menjalankan ibadah

Musholla

Metabolisme

Km/Wc

Parkir

Tempat Parkir

Mengajar Kursus

R.Kursus

Istirahat

R.Guru

Rapat

R.Rapat

Menjaga barang souvenir

R.Bursa

Mengadakan pertunjukan

Gedung Pertunjukan
-Hall
-R.Sekretariat
-R. pentas/ Panggung
-R. Audience/ Penonton
-R. persiapan pemain
-R.ganti/ Rias
-R.Istirahat Pemain
-Lavatory

Pelaku Kebudayaan

-Gudang pakaian dan alat
-Ticket Box
-R. Proyektor
-R.tata lampu / suara
Mengadakan

Pameran R.Pameran

kebudayaan

-R. Pengurus
-R.Pameran
R.Serbaguna
-R.Seminar
-R. Tata lampu dan suara
-Gudang
-Lobby
-Gudang

Metabolisme

Km/Wc

Ibadah

Musholla
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3. Konsep Kelompok Ruang
a. Ruang Penerima
1) Fungsi
Menerima Kegiatan, melayani Informasi dan sebagai tempat pertama pengunjung
masuk
2) Kebutuhan Ruang
Hall Utama
Resepsionist
b. Ruang Administrasi
1) Fungsi
Menerima kegiatan dan mengenai hubungan kegiatan dengan induk organisasi
dan mengatur semua kegiatan Pusat Kebudayaan Jepang
2) Kebutuhan Ruang
R. Direktur

R.Personalia

R. Wakil Direktur

R.Keuangan

R. Sekretaris

R. Pendidikan

R.Kabag :

R. Publikasi

R. Kabag Pendidikan

R.Arsip

R. Kabag Dokumentasi

R.Rapat

R. Kabag Seni

Toilet

R. Kabag keolahragaan

Gudang

R. Kabag Sains dan

Musholla

teknologi
c. Ruang Kursus
1) Fungsi
Merupakan wadah sarana edukatif dengan kegiatan berupa kursus bahasa
jepang dan kursus merangkai bunga ( ikebana ). Sistem pengajaran berupa
pengajaran secara lisan, teks, slide, video.
2) Tingkat Pengajaran
Tingkat Dasar
Tingkat Menengah
Tingkat Lanjutan I
Tingkat Lanjutan 2
Tingkat Spesialisasi
3) Kebutuhan Ruang
Hall
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R. Laboratorium Bahasa

R. administrasi / Tata Usaha

R. Kursus Ikebana

R.Rapat guru

R.Kursus Origami

Toilet

R.Diskusi

Gudang

R. Guru
d. Ruang Perpustakaan
1) Fungsi
Wadah kegiatan penyediaan buku – buku, kaset, slide, film serta video untuk
dinikmati masyarakat.
Sistem Pelayanan


Terbuka : Pengunjung bebas memilih, mengambil dan mengembalikan koleksi
yang diinginkan dan menikmatinya di tempat yang telah disediakan



Tertutup : Pengunjung memilih, kemudian pelayanan pengambilan/ peminjaman
dilakukan oleh petugas. Hal ini hanya untuk koleksi kaset, slide, film dan video.

2) Kebutuhan Ruang
R. Kepala Perpustakaan

R. buku

R. Administrasi

R. Baca

R. Penitipan Barang

R. Audio Visual

R.Katalog manual dan

R. Fotokopi

komputer

R.Internet

e. Ruang Pagelaran Seni
1) Fungsi
Wadah kegiatan hiburan seperti pemutaran film, pagelaran musik,pameran,tari
sandiwara,dll
2) Kebutuhan Ruang
a) R.Pertunjukan
Hall

Ticket Box

R. pentas/ Panggung

R. Proyektor

R. Audience/ Penonton

R.tata lampu / suara

R. persiapan pemain

R. Pengurus/ sekrertariat

R.ganti/ Rias

Pantry

Lavatory

R.MEE

Gudang pakaian dan alat
b) R.Pameran
Hall
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R.Sekretariat Pameran
R. Pamer Permanen
R.Pamer Temporary
R.Perawatan benda seni
Toilet
Gudang
f. Ruang Serbaguna
1) Fungsi
Wadah sarana kegiatan pertemuan, pertandingan persahabatan, diskusi, seminar,
simposium, festival.
2) Kebutuhan Ruang
Hall / lobby

R. Alat

R.Serbaguna

Gudang

R.Workshop

Toilet

R.Istirahat

R. Klub

R. Tata Suara
g. Ruang Tea Ceremony
1) Fungsi
Tempat melakukan kegiatan upacara minum tah ( Cha no yu )/ tea ceremony.
Berfungsi untuk menjamu tamu – tamu Jepang dan sebagai sarana untuk
meperkenalkan budaya tea ceremony kepada masyarakat Indonesia
2) Kebutuhan Ruang
Tea Ceremony
h. Ruang Penjualan
1) Fungsi
Tempat untuk menjual buku – buku, stiker, dab yang ada hubungan dengan
kebudayaan jepang serta penjualan makanan
2) Kebutuhan Ruang
R. Bursa
R. Kantin/ R. Makan
R. Dapur
Gudang
Toilet
i. Ruang Olahraga
1) Fungsi
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2) Kebutuhan Ruang
Dojo
R.Penonton
R.Ganti pakaian
Loker
Gudang
Toilet
j. Ruang service/ penunjang
1) Fungsi
Penunjang kegiatan – kegiatan/ service
2) Kebutuhan ruang
R. Genset

R. Parkir

R. Mesin AC

Gudang

R.Trafo

Toilet

R. Pompa

R. Karyawan

R. Pabx

R. Istirahat Karyawan

R.Kontrol

R. Ganti Karyawan

R.Panel

Musholla

R. Jaga

R. Satpam

4. Konsep Persyaratan Ruang
Tabel VI.2 Konsep Persyaratan Ruang
sumber : Analisis Pribadi

RUANG

PERSYARATAN KARAKTERISTIK RUANG
CAHAYA

AKUSTIK

HAWA

VIEW

KARAKTER

R. Penerima

+++

+

+++

+++

Publik

R. Administrasi

++

+

+

+

Semi Publik

R. Kursus

+++

+++

+++

+++

Privat

R. Perpustakaan

+++

+++

++

++

Privat

R. Pagelaran Seni

+++

++

+

+++

Semi Publik

R. Serbaguna

++

++

+

+

Semi Publik

R. The ( Sukiya )

+++

+++

+++

+++

Privat

R. Penjualan

+

+

+

++

Publik

R. Fasilitas

+++

++

+++

+++

Semi Publik

+

+ commit to +user
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5. Konsep Zonifikasi Ruang
Pembagian zona ruang yang direncanakan didasarkan pada pola kegiatan para pelaku
didalamnya.Pembagian zona ruang secara umum dilakukan berdasarkan hierarki ruang
untuk menampung kegiatan yang ada, dapat dibedakan sebagai berikut :
-

zona publik
merupakan zona dimana banyak digunakan para pelaku dan memiliki
kemudahan pencapaian.

-

zona semi publik
merupakan zona dimana tidak semua pelaku menggunakan ruang-ruang yang
ada di dalamnya.

-

zona privat
merupakan zona untuk menampung kegiatan-kegiatan yang bersifat individu

-

zona servis
merupakan zona untuk pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan didalamnya
agar dapat berjalan dengan optimal dan tidak berhubungan dengan banyak
pelaku.

Pada Pusat Kebudayaan Jepang dibagi Zoning sebagai berikut :
a. Zona Publik
-

Hall/Lobby

-

R.Informasi

-

R. Penjualan

b. Zona Semi Publik
-

Administrasi

-

R.Pagelaran seni

-

R.Serbaguna

-

Fasilitas Olahraga

c. Zona Private
-

R.Kelas/kursus

-

R.Perpustakaan

-

R. Teh ( Sukiya )

d. Zona Service
-

R. Penunjang

-

R. Parkir
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6. Konsep Besaran Ruang
a. R.PENERIMA
Tabel VI.3 Besaran Ruang Penerima
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang

Kap.

Standar

Ruang

Hall Utama

Sumber
Asumsi

R.Display

Besaran
ruang
200 m2
120 m2

R.Resepsionist

NAD

22,6 m2
342,6 m2

Sirkulasi

68,52 m2

20%
TOTAL

411,12 m2

b. R. ADMINISTRASI
Tabel VI.4 Besaran Ruang Administrasi
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang

Kap.

Standar

Ruang

Sumber

Besaran
ruang

Lobby

10

0,8 m2/orang

NAD

8 m2

R. Direktur

1

30 m2

NAD

30m2

R. Sekr.Direktur

1

10 m2

NAD

10 m2

R.Wakil Direktur 1

15 m2

NAD

15 m2

R. Kabag

5

@ 20 m2

NAD

100 m2

R.Keuangan

5

27 m2

NAD

27 m2

R. Personalia

5

27 m2

NAD

27 m2

R.Pendidikan

5

27 m2

NAD

27m m2

R. Publikasi

5

27 m2

NAD

27 m2

NAD

20 m2

NAD

50 m2

R. Istirahat

Asumsi

40 m2

Gudang

Asumsi

15 m2

R. Arsip
R. Rapat

20

Toilet

21 m2
419 m2

commit to user

Sirkulasi

83,8 m2

20%
VI-12

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TOTAL

502,8 m2

c. R. KURSUS
Tabel VI.5 Besaran Ruang Kursus
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang

Kap.

Standar

Ruang

Sumber

Besaran
ruang

Hall/Lobby

NAD

48 m2

R. Display

Asumsi

60m2

R. Kelas/ Kursus

NAD

120 m2

bahasa

The

R. Kursus

Japanese 15,262 m2

origami

House,

R. Kursus

Heinrich

ikebana

Engel

R.Lab. Bahasa

NAD

80 m2

R. guru

AJM

50 m2

R. TU

NAD

70 m2

R. Rapat

NAD

75 m2

R. Diskusi

AJM

125 m2

Toilet

NAD

27 m2

Gudang

Asumsi

20 m2

15,262 m2

705,524 m2
Sirkulasi

141,1048 m2

20%
TOTAL

846,6288 m2

d. R. PERPUSTAKAAN
Tabel VI.6 Besaran Ruang Perpustakaan
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang
R. Kepala

Kap.
Ruang

Standar

Sumber

Besaran
ruang

1orang

NAD

30 m2

R. Administrasi

4orang

NAD

28 m2

R.Peminjaman

20rang

NAD

12 m2

Perpustakaan

dan
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pengembalian
R.Katalog

3 unit

NAD

3 m2

4 unit

NAD

6 m2

60

NAD

12 m2

NAD

120 m2

R. Baca

NAD

184 m2

R. Audio Visual

NAD

52 m2

R.Internet

NAD

15 m2

R. Fotocopy

NAD

9 m2

manual
R.Katalog
Komputer
R.Locker

barang
R. Buku

20.000
buku

dan
Asumsi
471 m2
Sirkulasi

94,2 m2

20%
TOTAL

565,2 m2

e. R. PAGELARAN SENI
R. PERTUNJUKAN
Tabel VI.7 Besaran Ruang Pertunjukan
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang

Kap.
Ruang

Standar

Sumber

Besaran ruang

Hall/ Lobby

NAD

192 m2

R.Sekretariat

NAD

3 m2

R.Pentas

NAD

65 m2

R. Audience

TSS

260 m2

R. Persiapan

NAD

30 m2

Asumsi

20 m2

Asumsi

20 m2

Panggung/

pemain
R. Ganti+Rias
R.Istirahat
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pemain
Toilet

Asumsi

Gudang

27 m2
24 m2

Ticket Box

NAD

R. Proyektor

7,2 m2
12 m2

R. Control

TSS

18,3 m2

Pantry

10 m2

R. MEE

38 m2
726,5 m2
Sirkulasi

145.3 m2

20%
TOTAL

871,8 m2

R. PAMERAN
Tabel VI.8 Besaran Ruang Pameran
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang

Kap.
Ruang

Standar

Sumber

Besaran ruang

Hall

NAD

144 m2

Info desk

NAD

21,3 m2

R.Sekretariat

NAD

7 m2

R. Pamer

NMH

300 m2

Permanen

Standart

Pameran

Pameran
Temporer
R.Pamer

TSS

500 m2

NAD

200 m2

Asumsi

27 m2

Temporary
R.Perawatan
benda seni
Toilet
Gudang

30 m2
1229,3 m2
Sirkulasi
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TOTAL

1475,16 m2

f. R. SERBAGUNA
Tabel VI.9 Besaran Ruang Serbaguna
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang

Kap.
Ruang

Standar

Sumber

Besaran ruang

Hall / lobby

NAD

144 m2

R.Serbaguna

CCEF

480 m2

R.Istirahat

Asumsi

10 m2

R. Workshop

TSS

104 m2

R. Tata Suara

Asumsi

30 m2

R. Alat

Asumsi

45 m2

Toilet

21 m2

R. Klub

90 m2
780 m2
Sirkulasi

156 m2

20%
TOTAL

936 m2

g. R. TEA CEREMONY
Tabel VI.10 Besaran Ruang Teh
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang
Ruang teh

Kap.
Ruang

Standar

Sumber

Besaran ruang

4 buah

32,661 m2 +

@ 4,5

16,3305 m2

tatami

= 48,9915 m2
The
Japanese
@ tatami = 1,91 m x

House,

0,95 m = 1,8145 m2

Heinrich

Luas = 1,8145 m2 x

Engel
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Luas total = 4 X
8,16525 M2 = 32,661
m2

1 buah
8
tatami

@ tatami = 1,91 m x
0,95 m = 1,8145 m2
Luas = 1,8145 m2 x 9
= 16,3305 m2
48,9915 m2
Sirkulasi

9,7983

20%
TOTAL

58,7898 m2

h. R. PENJUALAN
Tabel VI.11 Besaran Ruang Penjualan
sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang

Kap.
Ruang

Standar

Sumber

R. Bursa /

Time

penjualan

Saver

souvenir

Standart

Besaran ruang
150 m2

for retail
space
and
planning
R. Kantin/ R.

NAD

120 m2

Makan

Building

40 m2

R. Dapur

Planning

commit to user
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standart
Gudang

Asumsi

Toilet

20 m2
27 m2
365 m2

Sirkulasi

73 m2

20%
TOTAL

438 m2

i. R. OLAHRAGA
Tabel VI.12 Besaran Ruang Olahraga
Sumber : Analisis Pribadi

Keb.Ruang
Dojo

Kap.
Ruang

Standar

2 unit

Sumber
The

Besaran ruang
192 m2

Japanese
House,
Heinrich
Engel
R.Penonton

50

TSS

orang
R.Ganti pakaian 2 unit
Loker

2 unit

Gudang

2 unit

Asumsi

32.,5 m2
80 m2

Pantry

20 m2

Toilet

60 m2
40 m2
27 m2
499 m2
Sirkulasi

99,8 m2

20%
TOTAL

598,8 m2
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j. R. SERVICE / PENUNJANG
Tabel VI.13 Besaran Ruang Service
Sumber : Analisis pribadi

Keb.Ruang

Kap.

Standar

Ruang

Sumber

Besaran
ruang

R. Genset

NAD

80 m2

R. Mesin AC

NAD

80 m2

R.Trafo

NAD

25 m2

R. Pompa

NAD

100 m2

R. Pabx

NAD

25 m2

R.Kontrol

NAD

35 m2

R.Panel

NAD

60 m2

Asumsi

40 m2

R. Jaga
R. Parkir

4 unit

@ 10 m2

827m2

Kapasitas 500
Standar
mobil=15 m2 ( 4orang/mobil)
motor=1,8m2( 2orang/motor )
bus= 38,5m2 ( 48 orang/bus
)
asumsi 30% Mobil,
40%motor,20% bus dan
selebihnya transportasi umum
Jumlah mobil=(30%x500):4=
38 buah mobil
Luas = 38 x 15m2=570m2
Jumlah
motor=(40%x500):2=100
buah motor
Luas =100 x 1,8 m2=180m2
Jumlah bus=(20%x500):48=2
buah
Luas=2 x 38,5 m2=77m2
Luas total = 570m2 + 180m2
= 77m2 = 827 m2

Gudang
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Toilet

21 m2

R.loker

20 m2

Karyawan
R. Istirahat

40 m2

Karyawan
R. Ganti

25 m2

Karyawan
R. Makan

100 m2

Karyawan
Musholla

24 m2
1542 m2
Sirkulasi

308,4 m2

20%
TOTAL

1850,4 m2

REKAPITULASI BESARAN RUANG
Tabel VI.14 Rekapitulasi Besaran Ruang

sumber : Analisis pribadi
No

Ruangan

1.

R. Penerima

2.

R. Administrasi

3.

R. Kursus

4.

R. Perpustakaan

5.

R. Pagelaran Seni

Luas ( m2 )
411,12 m2
502,8 m2
846,6288 m2
565,2 m2

R.Pertunjukan

871,8 m2

R.Pameran

1475,16 m2

6.

R. Serbaguna

7.

R.Tea Ceremony

8.

R. Penjualan

438 m2

9.

R. Olahraga

574,8 m2

10.

R. Service

93,6 m2
58,7898 m2

1850,4 m2
TOTAL

7712,2986 m2
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7. Konsep Organisasi Ruang
a. Organisasi ruang
1) R. Pengelola ( Administrasi )
R.Wakil
Direktur

R.Kabag

R.Direktur

R.Rapat

R.Pendidikan

R.Arsip

Gudang

R.Publikasi
Musholla

R. Istirahat
R.Personalia

Toilet
R.Keuangan
Bagan VI.5. Organisasi Ruang Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi,2009

2) R.Kursus
R.Rapat

R.Diskusi

R.Guru

R.TU

Toilet

Hall

R.Kursus
Ikebana

R.Kursus
Origami

R.Kelas

Gudang
Lab.Bahasa
Bagan VI.6. Organisasi Ruang Kursus
Sumber : Analisis Pribadi,2009

commit to user
VI-21

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

3) R.Perpustakaan

R.Internet

R.Audio
Visual

R.katalog

R.Buku

R.Fotokopi

R.Administrasi

R.Peminjaman
/pengembalian
buku

R.Baca

R.Penitipan
barang/loker

R.Kepala
Perpustakaan

Bagan VI.7. Organisasi Ruang Perpustakaan
Sumber : Analisis Pribadi,2009

4) R. Pagelaran Seni
R. Pertunjukan

R.Proyektor

R.Control

Panggung

R.Istirahat
Pemain

Toilet

R.persiapan
pemain
Gudang
R.Ganti

R.Audience

Ticket Box

Toilet

Hall/Lobby

R.Sekretariat

Bagan VI.8. Organisasi Ruang Pertunjukan
Sumber : Analisis Pribadi,2009
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R. Pameran
R. Sekretariat
Pameran

R. Pamer
Permanen

R. Perawatan
Benda Seni

R. Pamer
Temporer

Gudang

Resepsionist
/info desk

Hall

Toilet

Bagan VI.9. Organisasi Ruang Pameran
Sumber : Analisis Pribadi,2009

5) R.Serbaguna

R.Klub

R.Workshop

R.Tata lampu
dan suara

R.Serbaguna

R. Istirahat

Gudang Alat
R.Seminar

Toilet

Hall/Lobby
Bagan VI.10. Organisasi Ruang Serbaguna
Sumber : Analisis Pribadi,2009

6) R.Penjualan
Pantry

Dapur

Gudang

Kantin/R.Makan

Toilet

Bursa
Hall

Bagan VI.11. Organisasi Ruang Penjualan
Sumber : Analisis Pribadi,2009
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7) R. Olahraga
Gudang

Loker

Toilet

Dojo

R.Penonton

R. Ganti

Bagan VI.12. Organisasi Ruang Olahraga
Sumber : Analisis Pribadi,2009

b. Pola Hubungan Ruang
1) Mikro
a) R.Kantor
Tabel VI.15 Pola Hubungan Ruang Kantor
sumber : Analisis pribadi

1.

R. Direktur

2.

R. Wakil Direktur

3.

R. Sekretaris

4.

R. Kabag

5.

R.K. Dokumnetasi

6.

R. Personalia

7.

R. Keuangan

8.

R. Pendidikan

9.

R. Publikasi

10. R.Rapat
11. R. Arsip
Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

12. R. Istirahat
13. Gudang
14. Toilet
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b) R.Kursus
Tabel VI.16 Pola Hubungan Ruang Kursus
Sumber : Analisis pribadi

1. Hall
2. R. Guru
3. R. TU
4. R.Rapat
5. Lab.Bahasa
6. R.Kelas Bahasa
7. R. Kursus Origami+Ikebana
Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

8. R. Diskusi
9. Gudang
10. Toilet

c) R.Perpustakaan
Tabel VI.17 Pola Hubungan Ruang Perpustakaan
sumber : Analisis pribadi

1. R.Loker
2. R.Administrasi
3. R.Kepala Perpustakaan
4. R.Fotokopi
5. R.Katalog
6. R.Peminjaman/pengembalian
7. R.Internet
8. R.Audio Visual

Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

9. R.Buku
10. R.Baca
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d) R. Pagelaran Seni
R. Pertunjukan
Tabel VI.18 Pola Hubungan Ruang Pagelaran Seni
sumber : Analisis pribadi

1. Hall
2. R.Sekretariat
3. Ticket Box
4. R.Audience
5. Panggung
6. R.Persiapan Pemain
7. R.Ganti
8. R.Istirahat Pemain
9. Gudang
Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

10. R.Control
11. R.Proyektor
12. Toilet
R. Pameran
Tabel VI.19 Pola Hubungan Ruang Pameran
sumber : Analisis pribadi

1. Hall
2. Info Desk
3. R. Sekretariat Pameran
4. R. Pamer
5. R. Perawatan Benda Seni
6. Gudang
7. Toilet

Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

e) R.serbaguna
Tabel VI.20 Pola Hubungan Ruang Serbaguna
sumber : Analisis pribadi

1. Hall
2. R. Serbaguna
3. R. Workshop
4. R. Tata Lampu
5. R. Seminar
6. R. Istirahat
7. Gudang Alat
8. Toilet
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f) R.Penjualan
Tabel VI.21 Pola Hubungan Ruang Penjualan
sumber : Analisis Pribadi

1. Hall
2. Bursa
3. Kantin
4. antry
5. Dapur

Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

6. Gudang
7. Toilet

2) Makro
Tabel VI.21 Pola Hubungan Makro
sumber : Analisis Pribadi

1. R. Penerima
2. R. Administrasi
3. R. Kursus
4. R. Perpustakaan
5. R. Pagelaran Seni
6. R.Serbaguna
7. R. Tea Ceremony
8. R. Penjualan

Ket :
: Tidak ada hubungan
: Hubungan sedang
: Hubungan Erat

9. R. Olahraga
10. R. service/ Penunjang

B. KONSEP PENDEKATAN JUMLAH LANTAI BANGUNAN
1. KONSEP MASSA BANGUNAN
Pusat Kebudayaan Jepang yang direncanakan, mempunyai beberapa massa bangunan :

1

a. Massa bangunan 1
2) R. Administrasi

5

4

1) R.Penerima
2 lantai

3) R. Penjualan
b. Massa bangunan 2

3

1) R. Kursus
2) R. Perpustakaan

3 lantai
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c. Massa bangunan 3
R.Teh
d. Massa bangunan 4
1) R. Serbaguna
2) R. Olahraga

2 lantai

3) R. Service ( karyawan )
e. Massa bangunan 5
R. Pagelaran seni


R. Pertunjukan



R. Pameran

3 lantai

2. KONSEP KEBUTUHAN SITE
a. Perhitungan Luas lantai bangunan
1) Massa Bangunan 1


R. Penerima

: 411,12 m2



R. Administrasi

: 502,8 m2



R. Penjualan

: 438 m2
: 1351,92 m2 +

Total

Jumlah lantai bangunan : 2
Total luas 1 lantai massa bangunan 1

: 1351,92 / 2
: 675,96 m2

2) Massa Bangunan 2


R. Kursus

: 846,6288 m2



R. Perpustakaan

: 565,2 m2

Total

: 1411,8288 m2

Jumlah lantai bangunan : 2
Total luas 1 lantai massa bangunan 2

: 1411,8288 / 2
: 705,9144 m2

+

3) Massa Bangunan 3
R. Teh

: 58,7898 m2

4) Massa Bangunan 4


R. Serbaguna

: 936 m2



R. Olahraga

: 574,8 m2



R. Service (karyawan) : 654 m2

Total

: 2164,8 m2

Jumlah lantai bangunan : 2
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Total luas 1 lantai massa bangunan 2

: 2164,8 / 2
: 1082,4 m2

+

5) Massa bangunan 5
R. Pertunjukan

: 871,8 m2

R. Pameran

: 1475,16 m2

Total

: 2346,96 m2

Jumlah lantai bangunan : 2
Total luas 1 lantai massa bangunan 2

:2346,96 / 2
: 1173,48 m2

+

6) Luas area parkir
827 m2
Total kebutuhan luas lantai
Massa 1

: 675,96 m2

Massa 2

: 705,9144 m2

Massa 3

: 1173,48 m2

Massa 4

: 1082,4 m2

Massa 5

: 58,7898 m2

Parkir

: 827 m2

TOTAL

: 4523,5442 m2

+

Area plaza 1/5 luas : 906,50884 m2
TOTAL

: 5403,05304 = 5403 m2

b. Luas site yang dibutuhkan
Dasar perhitungan kebutuhan site :
-

Jumlah total luas bangunan beserta sirkulasinya

-

Koefisien dasar bangunan ( KDB ) pada tapak terpilih yaitu 50 %

Luas site yang dibutuhkan :
100 x 5403 m2 = 10.806 m2
50

commit to user
VI-29

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

C. KONSEP LOKASI DAN SITE
1. LOKASI
lokasi terpilih adalah kawasan Kuningan ( dengan total score : 52 )

Gb.VI.1 Kawasan Terpilih ( kawasan Kuningan )
Sumber : google earth

2. SITE TERPILIH

Alternatif 1
Gb.VI.2 Site Alternative 1
Sumber : google earth

a. Kondisi tapak terpilih

commit to user
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b. Kondisi lingkungan pada tapak
Site merupakan tanah kosong yang terletak diantara jalan prof.Dr. Satrio
,jln.Denpasar Raya dan dengan jalan H.R.Rasuna Said
c. Batas site:
-

Utara

: Jl.Prof.Dr.Satrio, Kedubes Malaysia

-

Selatan

: Kedubes Singapura, Permukiman

-

Barat

: Jl.Denpasar raya, Pemukiman

-

Timur

: Jl. Hr.Rasuna said
Kedubes
Malaysia

Jl.Prof.Dr.Satrio
Jl. Hr.Rasuna said

Permukiman

SITE

Kedubes
Singapura

U
Jl.Denpasar raya
Gb.VI.4 Batas site
Sumber : google earth

d. Kondisi fisik tapak
1) Kondisi topografi/kontur tanah relative datar. Tapak merupakan lahan kosong
yang memiliki unsure tata hijau banyak, lebih cenderung ditanami rumput liar
dengan luas KURANG LEBIH 10.000 m2
2) Garis sempadan, buiding coferage dan batas tinggi dan ketinggian mengikuti
peraturan setempat
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100
m

90 m

110
m

110
m

Gb.VI.5 luas site
Sumber : data pribadi

e. Potensi tapak
1) Potensi Fisik
Data Lokasi :


Wilayah Kota

: Jakarta Selatan



Kecamatan

: Setia Budi



Kelurahan

: Kuningan

Potensi Fisik Lokasi :


Lokasi yang strategis dekat dengan pusat kegiatan, perumahan,
perkantoran dan berada di dalam kawasan diplomatic



Aksesibilitas tinggi dengan kemudahan dan kelancaran akses ke lokasi



Jaringan Infrastruktur lengkap

2) Potensi Non Fisik


Tersedianya lahan yang peruntukannya khusus untuk menampung kegiatan
perwakilan Negara asing.



Dari segi keamanan, lokasi memiliki system keamananan yang baik, karena
peruntukan lokasi memang untuk kegiatan perwakilan Negara asing.

f. Infrastruktur tapak
Terdapat jaringan listrik, telpon, PAM, Dan riel kota. Kondisi jalan utama yang
mengintari tapak sangat memadai karena jalan cukup lebar dan jarang terjadi
kemacetan. Sistem Drainase air kotor di bawah tanah. Pipa jaringan air bersih,
telepon, gas juga ditanam dibawah tanah
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Instalasi Bahaya kebakaran juga tersedia dengan adanya hydrant air setiap 200
meter pada seluruh jalan

2m

20m

2m

20m

2m

46m
Gb.VI.6 Potongan jalan
Sumber : data pribadi

D. KONSEP SITE
1. Konsep Angin dan Matahari
a. Angin
Angin datang dari arah barat laut, sebaiknya melatakkan bukaan untuk penghawaan
alami. Sesuai denagn konzep zen yang menyatu dengan alam, sehingga bangunan sebisa
mungkin memasukkan unsur alami ke dalam ruang, salah satunya adalah udara.
Memaksimalkan bukaan untuk
memasukkan penghawaan alami
Diberi pohon
untuk
membelokkan
angin

Area taman sebagi
penyaring udara yang
bersifat kotor

Memaksimalkan
bukaan
untuk
memasukkan
penghawaan
alami
Gb.VI.7 Hasil analisa angin
Sumber : data pribadi
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Bukaan dimaksimalkan
agar udara bisa
masuk, agar udara
panas bisa keluar
maka di beri bukaan
di atap bagian atas
agar udara panas
yang naik bisa keluar
dari dalam bangunan

Vegetasi menjadi filter
dari
polusi
yang
dikandung udara dari luar
dan
meningkatkan
produksi unsur-unsur udara
yang diperlukan dalam
pernafasan manusia.

b. Matahari
Hasil Analisa Angin dan Matahari
Orientasi Utara – Selatan
Untuk memaksimalkan
pencahayaan secara alami
melalui matahari secara optimal

Barier
berupa
pohon
rindang
Untuk
mengurangi
radiasi
sinar
matahari

taman – taman
Jepang
Barier dan pohon
diletakkan pada
area yang
dilewati angin
kotor dengan
pertimbangan
penyaringan
angin terhadap
polusi ( debu dan
asap kendaraan
)

Atau dengan cara memberi
banyak bukaan pada sumbu
Utara commit
- Selatanto user
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Pada sumbu Barat Timur
agar pengoptimalan sinar
matahari terjadi tanpa
panas berlebihan, maka
diperlukan adanya bentuk
bangunan yang
mengahsilkan bayangan ,
missal sun shading,
Tritisan,jenis dan letak
b kaan

Gb.VI.8 Hasil analisa angin dan matahari
Sumber : data pribadi

Area ini untuk
menghindari sinar
matahari
sore
selain
dengan
adanya
barier,
maka
pada
bangunan di beri
perlindungan
seperti
sun
shading,Tritisan

Massa Bangunan memanjang ke
arah Utara. Memanfaatkan sinar
Area Plaza di tengah massa
matahari secara maksimal sebagai
bangunan sebagai taman.
pencahayaan alami.

Area ini
memanjang ke
arah Timur
untuk
mendapatkan
sinar matahari
Pagi

U
T

B
Massa Bangunan memanjang ke
arah Selatan. Memanfaatkan sinar
matahari secara maksimal sebagai
pencahayaan alami.
Gb.VI.9 Perletakan massa bangunan berdasarkan
analisa angin dan matahari
commit to
Sumber : data pribadi

Area ini untuk menghindari
sinar matahari sore selain
dengan adanya barier, maka
pada bangunan di beri
perlindungan
seperti
sun
shading

S
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Jatuhnya cahaya
matahari dengan
adanya pembayangan
pukul 13.30 WIB.

Teras yang berfungsi
sebagai selasar. Juga
berfungsi
sebagai
jalur sirkulasi udara
dan
pembayangan
matahari.

Sinar matahari dari arah
barat , dikurangi masuk ke
dalam bangunan dengan
menggunakan shun shading
ZONING ( analisa Matahari dan Angin )

Ket :
: R.Penerima
: R. Olahraga
: R. Pengelola
: R. Kelas/Kursus
: Perpustakaan

plaza

: R./gedung Pertunjukan+pameran
: R. Serbaguna
: R.Minum teh / sukiya
: R.Penjualan
: R.service

Gb.VI.10 zoning berdasarkan analisa angin dan
matahari
Sumber : data pribadi
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2. Konsep Kebisingan
Tingkat Kebisingan dikurangi dengan cara
meletakkan pohon rindang di sebelah
Utara, Timur dan Barat didesain menjadi
sebuah taman jepang
Pada sisi dengan
tingkat
kebisingan yang
tinggi diletakkan
bangunan yang
tidak
membutuhkan
ketenangan
yang tinggi,
yaitu bangunan
yang bersifat
publik

Pada sisi
tingkat
kebisingan
tidak terlalu
tinggi
digunakan
untuk
bangunan
semi privat

Pada sisi yang tingkat
kebisingan sangat rendah,
diletakkan bangunan yang
memerlukan ketenangan tinggi
seperti perpustakaan, kelas,
Ruang Teh, dll

Gb.VI.11 Hasil analisa kebisingan
Sumber : data pribadi

ZONING
Ket :
: R.Penerima
: R. Olahraga
: R. Pengelola
: R. Kelas/Kursus
: Perpustakaan
plaza

: R./gedung Pertunjukan+pameran
: R. Serbaguna
: R.Minum teh / sukiya
: R.Penjualan
: R.service

Gb.VI.12 Zoning berdasarkan analisa
commitkebisingan
to user
Sumber : data pribadi
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3. Konsep View
Diletakkan Massa
bangunan
yang
bersifat
Publik,
View yang baik
untuk
arah
orientasi bangunan

Diletakkan
massa
yang
tidak
membutuhkan view
Utama
Plaza di tengah massa bangunan.
Sebagai pusat view buatan Dibentuk
dalam bentuk taman

Gb.VI.13 Perletakan massa bangunan
berdasarkan analisa view
Sumber : data pribadi

ZONING

Ket :
: R.Penerima
: R. Olahraga
: R. Pengelola
: R. Kelas/Kursus
: Perpustakaan
plaza

: R./gedung Pertunjukan+pameran
: R. Serbaguna
: R.Minum teh / sukiya
: R.Penjualan
: R.service

Gb.VI.14 Zoning berdasarkan analisa view
Sumber : data pribadi
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4. Konsep Orientasi
Orientasi atau arah view utama ruang
public ke arah Utara.
Bangunan terdiri dari
beberapa massa yang
tersusun secara simetris
dengan sumbu Utara –
Selatan.
Plaza di tengah
massa bangunan
sebagai orientasi
arah hadap
bangunan (
memusat )

Gb.VI.15 Hasil analisa Orientasi
Sumber : data pribadi

ZONING
Ket :
: R.Penerima
: R. Olahraga
: R. Pengelola
: R. Kelas/Kursus
: Perpustakaan
plaza

: R./gedung Pertunjukan+pameran
: R. Serbaguna
: R.Minum teh / sukiya
: R.Penjualan

Gb.VI.16 Zoning berdasarkan analisa Orientasi
Sumber : data pribadi

: R.service
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5. Konsep Sirkulasi dan Pencapaian
SE ( Side
Entrance )

ME ( Main Entrance
)utama

SE ( Side
Entrance )

Gb.VI.17 Hasil Analisa sirkulasi dan pencapaian
Sumber : data pribadi

ZONING

Ket :
: R.Penerima
: R. Olahraga
: R. Pengelola
: R. Kelas/Kursus
: Perpustakaan
plaza

: R./gedung Pertunjukan+pameran
: R. Serbaguna
: R.Minum teh / sukiya
: R.Penjualan
: R.service

Gb.VI.18 Zoning berdasarkan Analisa sirkulasi dan
pencapaian
Sumber : data pribadi

6. Konsep Utilitas Tapak
Dasar pertimbangan :
-

Pola dan sistem drainase air hujan mengingat kontur tapak yang agak landai

-

Sistem pengolahan air kotor

-

Sistem drainase air bersih commit to user
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-
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system jaringan listrik dan telepon

Saluran air bersih
Saluran listrik dan telepon
Saluran air kotor / roil kota

Gb.VI.19 Utilitas Tapak
Sumber : data pribadi

ZONING AKHIR
Ket :
: R.Penerima
: R. Olahraga
: R. Pengelola
: R. Kelas/Kursus
: Perpustakaan

plaza

: R./gedung Pertunjukan+pameran
: R. Serbaguna
: R.Minum teh / sukiya
: R.Penjualan
: R.service

Gb.VI.20 Zoning akhir
Sumber : data pribadi

commit to user
VI-41

perpustakaan.uns.ac.id

Massa
bangunan 4
2 lantai
R. Serbaguna
dan R.
Olahraga
bersifat semi
Public. Jadi
diletakkan di
belakang
masssa 1.
tidak
memerlukan
ketenangan
tinggi.
R.service
diletakkan
dekat dengan
side entrance

digilib.uns.ac.id

Massa bangunan 1
2 lantai. R. penerima dan penjualan
lebih bersifat public. Tidak memerlukan
ketenangan tinggi.R. pengelola bersifat
semi public tapi penting untuk ditaruh di
dekat Main Entrance .
Massa bangunan 3
3lantai
R. Pertunjukan dan pameran
bersifat semi public seperti
pada massa 4

plaza

Massa bangunan 5
R.teh merupakan
ruang yang bersifat
private

Massa bangunan 2
2 lantai, R.Kursus dan R. Perpustakaan
merupakan ruang yang bersifat private
dan memerlukan ketenangan tinggi.

Gb.VI.21 Zoning akhir pembagian massa
Sumber : data pribadi

MASSA BANGUNAN 1
Terdiri dari :
-

R. Penerima

-

R. Administrasi

-

R. Penjualan

Penzoningan :

Gb.VI.22 zonning massa 1
Sumber : analisa pribadi

Untuk kegiatan administrasi/
pengelola diletakkan di lanati
2 karena bersifat semi public

Lantai 1 untuk kegiatan
Penerima
dan
penjualan
souvenir, karena lebih bersifat
commitpublik
to user
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MASSA BANGUNAN 2
Terdiri dari :
-

R. Kursus

-

R. Perpustakaan

Penzoningan :

R. Perpustakaan

R. Perpustakaan lebih butuh
ketenangan tinggi dibandingakn
dengan ruang kelas sehingga di
letakkan di lantai 2

R. Kursus, juga bersifat private tapi karena
lebih membutuhkan kemudahan pencapaian
maka ditaruh di lantai 1
Gb.VI.23 zonning massa 2
Sumber : analisa pribadi

MASSA BANGUNAN 4
Terdiri dari :
-

R. Serbaguna

-

R. Olahraga

-

R. Service

Penzoningan :

R. Serbaguna. Bersifat semi
public. Diletakkan di lantai
2

R. Olahraga
Diletakkan di lantai 1
Gb.VI.24 zonning massa 4
Sumber : analisa pribadi

commit to user
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MASSA BANGUNAN 5
Terdiri dari :
-

R. Pertunjukkan

-

R. Pameran

Penzoningan :
R.
Pameran
memebutuhkan
ketenangan lebih dari pada ruang
pertunjukan

R. Pagelaran seni
Butuh kemudahan pencapaian bagi
pengunjung dan pelaku kebudayaan.
Lebih agak bersifat public.
Gb.VI.25 zonning massa 5
Sumber : analisa pribadi

E. KONSEP PENGOLAHAN TATA MASSA DAN PENAMPILAN FISIK BANGUNAN
Merencanakan penampilan bangunan dengan karakter yang diinginkan sebagai
bangunan pusat kebudayaan jepang.
Dasar pertimbangan :
-

karakter masyarakat Jepang

-

Karakter arsitektur jepang

-

Kondisi lingkungan di Jakarta

Tinjauan :
-

masyarakat Jepang sangat dekat dengan alam dan menyukai bangunan dengan
ruang - ruang terbuka yang dekat dengan alam

-

Karakter Arsitektur jepang pada hakikatnya merupakan pemenuhan dari karakter
masyarkatnya, yaitu dekat dengan alam:
•

Ruang – ruang yang terbuka

•

Prinsip horisontalisme pada bangunan

•

Prinsip asimetris dalam perencanaan bangunan

•

Arsitektur berciri timur yaitu dengan pembuatan tritisan

•

Bahan – bahan bagunan dari alam ( kayu, batu,dll )

•

Modul Dasar bangunan adalah shaku, 1 shaku = 1 foot = 30 cm

commit to user
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Adanya taman yang merupakan manifestasi rakyat jepang tantang alam

Kondisi lingkungan di Jakarta yang berbeda, menyebakan tidak seluruh karakter
arsitektur jepang yang ada dapat diterapkan dalam pembangunan pusat
kebudayaan Jepang di Jakarta

1. Penampilan karakter Bangunan
a. Konsep zen : kesederhanaan, diam, tanpa gerak, dan
suasana meditatif, segalanya menjadi terasa berarti,
lebih mendalam, bahkan keheningan itu sendiri
merupakan keagungan. Inilah kesan yang ingin
ditimbulkan dalam sebuah arsitektur Jepang. Orang
Jepang mencari keheningan dan ketenangan dengan
membangun huniannya menggunakan bahan-bahan
yang sangat ringan, seperti kayu, bambu, jerami,
kertas, sutera. Orang Jepang lebih suka pada
sesuatu yang transparan, hemat bahan, seolah-olah

Gb.VI.26 Ruang rumah
tradisional
Sumber : wastu citra

rohani tanpa membutuhkan materi
DESAIN

:

bangunan

menggunakan

bahan

–

bahan

seperti

kayu,

kertas,bambu,dipadukan dengan bahan modern seperti beton dan kaca yang bersifat
transparan
b. Ciri khas dari rumah Jepang adalah adanya atap yang
lebar dan atap yang tinggi untuk melindungi penghuninya
dari sinar matahari di musim panas
DESAIN

:

Penggunaan tritisan dan kemiringan atap

30˚ dan penggunaan material atap berupa genteng tanah

Gb.VI.27 Atap
Sumber : wastu citra

liat
c. orang tidak mengenakan sepatu di dalam rumah dan setidaknya ada satu ruang yang
cenderung dirancang dalam gaya Jepang, berlantaikan tatami. Orang melepaskan
sepatu begitu memasuki rumah agar lantai rumah tetap bersih. Genkan, jalan masuk,
merupakan tempat untuk melepaskan sepatu, meletakkannya, dan mengenakannya
kembali. Setelah melepaskan sepatu, orang Jepang mengenakan sandal rumah.
DESAIN

: Pada ruang latihan, restauran ( kantin ), perpustakaan,r.minum teh dan

beberapa ruang lain digunakan genkan.
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d. Tatami adalah sejenis tikar tebal yang dibuat
dari jerami, sudah dipakai di rumah Jepang sejak
sekitar 600 tahun yang lalu. Sehelai tatami
biasanya berukuran 1,91 x 0,95 meter. Ukuran
ruang/kamar biasanya didasarkan pada jumlah
tatami. Lantai tatami terasa sejuk pada musim
panas dan hangat pada musim dingin, dan tetap
lebih segar daripada karpet selama bulan-bulan

Gb.VI.28 Tatami
Sumber : wikipedia

lembab di Jepang.
DESAIN

: Penggunaan tatami pada ruang – ruang tertentu dan jarak antar

kolom menyesuaikan ukuran tatami
e. Taman gaya Jepang biasanya berada diarea
halaman belakang dan depan rumah. Taman yang
dilengkapi kolam batu alam dilengkapi bonsai,
pancuran air dari bambu, dan kerajinan bambu lain
menambah daya tarik rumah tradisonal Jepang.
Konsep zen yang menyatu dengan alam
DESAIN

Gb.VI.29 Taman jepang
Sumber : wastu citra

: Penataan taman dilengkapi dengan batu,kolam air dan tumbuhan

sehingga berkesan menyatu dengan alam,serta adanya teras

dan jendela kaca

lebar sebagai sarana penyatuan ruang luar dan ruang dalam
f. Tataruang didalam rumah Jepang berfungsi ganda satu ruang bisa berfungsi sebagai
ruang tamu dan ruang makan disiang hari, dan berfungsi sebagai ruang kamar tidur
dimalam hari
DESAIN

: peruangan flexible dengan penyekat yang bisa dipindah atau

dicopot pada ruang – ruang tertentu
g. arsitektur Jepang, bangunan-bangunannya lebih banyak menggunakan pintu geser.
Konstruksi pintu geser sangat menguntungkan
bagi bangunan berbahan kertas-kayu. Pertama
karena bahan ini relatif sangat ringan, sehingga
cocok sekali untuk dijadikan bahan pintu geser.
Dan kedua, konstruksi pintu geser membuat
ruangan tak mengalami perubahan mendadak
tekanan udara ketika pintu dibuka-tutup—
sebagaimana

yang

commit to user
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Gb.VI.30 shoji
Sumber : wikipedia
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menggunakan pintu ayun.
DESAIN

: menggunakan pintu geser

h. Kesederhanaan sebagai ekspresi nyata adalah hasil dari pengurangan dari
bentuk,ruang,motif,fungsi,dan material. Kesederhanaan adalah seni untuk membuat
sesuatu menjadi simple. Kesederhanaan memberikan atap didukung oleh kolom yang
kecil,kotak,dan mempunyai teksture alami,dan dapat dilihat dari dalam maupun dari
luar. Kolom ditempatkan pada tempat yang dimana benar – benat dibutuhkan bukan
untuk diletakkan di tempat yang diinginkan
DESAIN

: kolom berbentuk kotak dan diletakkan di tempat yang

dengan jarak antar kolom sesuai dengan ukuran dan
dengan modul 1 ken ( 1ken = 6 shaku ; 1 shaku

dibutuhkan

penyusunan tatami Yaitu

= 30,3 cm )

Gb.VI.31 modul tatami
Sumber : the Japanese
house, heinrich engel

i.

Citra rasa kepolosan dan kesederhanaan yang bernafas shinto dan zen yaitu semua
bidang serba polos dapat dikatakan tanpa hiasan apapun. Satu – satunya hiasan
hanyalah permainan garis – garis lurus dan bidang – bidang murni. Ditambah gambar
bergaya Sangat Herat goresan.
DESAIN

: eleven vertical horizontal ( geometrik ) dan interior lukisan

Gb.VI.32 permainan garis pada rumah
jepang
Sumber : wastu citra

j.

Dalam ruang utama,tempat penerima tamu, dibuat panggung kecil yang berdinding

commit
usertempat orientasi diri psikologis dalam
mundur sebagai tempat keramat,
suatutofokus
rumah yang disebut tokonoma. Kadang – kadang lukisan diganti yang lain atau
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dipasang statu sillar dengan seni kaligrafi indah ( Vastu Citra, Y.B Mangun Wijaya,Hal
241 )
DESAIN

: Adanya Tokonoma di Area Lobby

2. Konsep pendekatan tata massa
a. Pendekatan tata massa
Merupakan bentuk dasar rumah tradisional Jepang melambangkan
kesederhanaan , selain itu bentuk kotak lebih dapat menampung kegiatan
lebih banyak daripada bentuk lingkaran dan segitiga
b. Orientasi massa
Orientasi massa memusat, dengan satu pengikat sebagi point of interest untuk menarik
perhatian publik terhadap bangunan Pusat kebudayaan jepang di jakarta
Menggunakan tata massa memusat ke arah tengah

Tata Massa yang memusat, terbentuk sebuah area di
tengah susunan massa dan di jadikan sebagai ruang
komunal
Gb.VI.33 Tata Massa
Sumber : data pribadi

3. Konsep tata taman
a. pengertian taman jepang
Taman jepang adalah karya Arsitektur yang menggunakan bentuk – bentuk dan
produk yang dighasilkan oleh alam
Taman Jepang merupakan karya arsitektur yang memindahkan bentuk – bentuk dari
alam kedalam lanskap dengan skala yang sesuai dengan bangunannya.
b. Elemen – elemen taman jepang
Penataan taman dilengkapi dengan batu,kolam air
dan tumbuhan sehingga berkesan menyatu dengan
alam,serta adanya teras

dan jendela kaca lebar

sebagai sarana penyatuan ruang luar dan ruang
dalam.
Taman bukan sebagai hiasan ( seperti di barat ) tetapi
untuk menghayati misteri kehidupan

commit to
user
Batu menuju ke air. Air melambangkan
kedamaian,jiwa

Gb.VI.34 batu taman
Sumber : wastu citra

diam hening yang mengajak mendamba ketakterhinggaan )
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Batu menunjukan citra perjalanan rohani ( berjalan tidak tergesa – gesa dan berirama
sesuai perletakan batu )
Taman menggunakan material alam Æ menurut
zen bahan alam dapat menstimulus indra.alam
memberikan

keheningan

dan

kebeningan.

Menggunakan tipe flat garden ‘ hira-niwa’
dengan bentuk ‘shin ‘style yaitu menunjukan
alam yang asli.
elemen – elemen jepang terdiri dari :
1) Batu

Gb.VI.35 contoh yaman
jepang
Sumber : wastu citra

Elemen batu terdiri dari :


batu karang ( rock )



Pijakan dari batu datar ( stone path )



Pecahan batu ( white gravel )

2) Air
Elemen air bisa berwujud :


aliran air ( stream, sungai kecil )



jembatan



tempat air dari batu ( stone basin )

3) Tumbuhan
Jenis tumbuhan yang digunakan ada 3 macam :


pohon



semak



lumut/ rumput

4) Lentera dari batu ( stone latern )
5) Pagar
c. Kriteria pemilihan elemen taman yang berupa tumbuh dan dalam pembuatan taman
pada bangunan pusat kebudayaan jepang di Jakarta :


Sesuai dengan karakter taman Jepang



Dapat tumbuh dan Mudah pemeliharaannya



Mudah didapatkan
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4. Konsep sistem struktur dan konstruksi bangunan
a. Sistem struktur
sistem struktur yang digunakan adalah sistem strutur Rangka yaitu sistem struktur yang
menggunakan kolom dan balok sebagai penyalur beban gaya struktural dan
diteruskan menuju pondasi.
b. Super Struktur
Berdasar pertimbangan yang dilakukan dan pertimbangan kesan bangunan yang
kokoh maka sistem yang dipakai pada bangunan yang direncanakan adalah
sruktur rangka.
Kolom berbentuk bulat seperti kolom kuil di
Jepang dan diletakkan di tempat yang
dibutuhkan dengan jarak antar kolom sesuai
dengan ukuran dan penyusunan tatami Yaitu
dengan modul 1 ken ( 1ken = 6 shaku ; 1
shaku = 30 cm ). Bahan kolom menggunakan
beton serta adanya peningian kolom.
Sistem konstruksi dinding

Gb.VI.36 kolom rumah jepang
Sumber : wastu citra

Sistem konstruksi dinding pada bngunan Pusat kebudayaan Jepang di jakarta
merupakan sistem konstruksi dinding sebagi elemen non struktural yaitu sistem
konstruksi yang tidak menahan beban.
Macam sistem Konstruksi dinding yang digunakan adalah :
•

Dinding Partisi tertutup
¾ Konstruksi batu bata
¾ Konstruksi kayu dengan dekorasi

•

Dinding Partisi setengah terbuka
¾ Konstruksi sususnan batu bata berongga
¾ Konstruksi kayu secara geometris
¾ Peruangan flexible dengan penyekat yang bisa dipindah

atau

dicopot pada ruang – ruang tertentu. Dengan penyekat yang tipis,
transparan dan ringan sebagai simbol kesederhanaan dalam zen
seolah – olah tidak bermateri. Materi yang digunakan yaitu partisi
semacam triplek kayu
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c. Sub Struktur
Pada bangunan Pusat Kebudayaan Jepang menggunakan pondasi footplat karena
bangunan PKJ termasuk bangunan bertingkat rendah. Untu bangunan yang lebih dari
2 lantai menggunakan pondasi tiang pancang
5. Konsep Sistem Utilitas
a. Sistem Distribusi Air Bersih
Kebutuhan air bersih dalam bangunan dan tapak disediakan dari distribusi PAM
Distribusi PAM
Air dari PAM digunakan untuk kebutuhan pengguna dalam bangunan. Sistem
Pendistribusian air bersih yang digunakan adalah sistem upfeed.
Jaringan air PAM dapat diperjelas dengan bagan berikut :
Tangki atas

Meteran

Ground water tank

Pompa
Distribusi

PAM
Bagan VI.13. Skema distribusi air bersih
Sumber : Analisis Pribadi,2009

b. Sistem Distribusi Air hujan
Air Hujan yang jatuh ke atap ditampung oleh sebuah talang vertikal untuk kemudian
dibuang ke saluran yang ada di sekeliling banguan melalui bak kontrol dan dialirkan
melalui aluran air hujan ke saluran kota. Air hujan yang jatuh di halaman akan
mengalir ke parit – parit untuk kemudian di alirkan ke saluran kota.
Atap

Talang Vertikal

Bak kontrol
Saluran Kota

Halaman

Parit

Bagan VI.14. Skema distribusi air hujan
Sumber : Analisis Pribadi,2009
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c. Sistem Distribusi Air Kotor
Yang dimaksud air kotor disini adalah buangan koset yang berupa limbah padat
yang dialihkan melalui pipa pembuangan untuk kemudian dibuang dan proses dalam
STP. Pipa pembuangan secara horisontal memiliki kemiringan 1% dari jarak horisontal
yang ditempuh.
Air kotor adalah limbah cair hasil kegiatan manusia yang berasal baik dari kloset,air
buangan dari wastafel yang kenudian dibuang melalui pipa pembuangan ke STP.
Untuk kotoran dan air kotor dari kantin dan dapur, perlu diberi penangkap lemak dari
sisa – sisa makanan supaya tidak menyumbat saluran.
Toilet

Kantin

Penangkap Lemak

Dapur

STP

Bagan VI.15. Skema distribusi air kotor
Sumber : Analisis Pribadi,2009

d. Sistem Transportasi vertikal
Berdasarkan pertimbangan, jenis sistem transportasi vertikal pada bangunan rendah
dan nilai ekonomis sistem maka sistem transportasi vertikal yang dipilih adalah tangga
biasa dan tangga darurat.
e. Sistem Penghaawaan Udara
Sistem penghawaan udara yang dipakai merupakan gabungan antara sistem aktif
dan sistem pasif. Sistem aktif menggunakan AC spilt dan AC central.
6. Konsep Sistem Mekanikal dan Elektrikal
Sistem ini terdiri dari :
a. Sistem Instalasi Listrik
Penyediaan listrik bagi Pusat Kebudayaan Jepang harus tersedia untuk mendukung
kelancaran kegiatan pelayanan yang ada. Oleh karena itu sumber tenaga listrik
utama dari PLN harus disertai dengan sumber tenaga cadangan sehingga apabila
terjadi gangguan pada sumber listrik utama ( PLN ) dapat diatasi dengan sumber
cadangan yaitu genset.
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Transformator
ATS

Genset

Sub Trafo

Sekering

Transformator
Distribusi

ATS ( Automatic Transfer Switch ) adalah alat untuk mentransfer aliran listrik secara
otomatis dari aliran PLN ke aliran genset, sehingga genset menjadi sumber tenaga
listrik pada saat aliran listrik dari PLN terputus
Bagan VI.16. Skema sistem instalasi listrik
Sumber : Analisis Pribadi,2009

b. Sistem Pemadam Kebakaran
Yang digunakan adalah sistem dengan menggunakan sprikler :

Pompa

Water treatment

Water treatment

Tank

Distribusi

Sprinkle

Bagan VI.17. Skema sistem pemadaman
Sumber : Analisis Pribadi,2009

c. Sistem Telekomunikasi
Dasar pertimbangan :
•

Keamanan jaringan

•

Kemudahan instalasi

•

Mampu beradaptasi dengan perubahan sistem organisasi

Media telekomunikasi yang direncanakan di antaranya :
1) Telepon
2) Faksimili
3) Internet
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Sistem telekomunikasi yang direncanakan dapat diperjelas dengan bagan berikut :
TELKO
M

Telephon
Box

Box
Distribusi

Box relay

Cable
terminal
box

Informasi

Mechine
Operator
automatic

Main
distribusi

Intercom
air phone

PABX

Distribusi

Cable
terminal
box

Bagan VI.18. Skema sistem telekomunikasi
Sumber : Analisis Pribadi,2009

d. Sistem Penangkal Petir
jenis instalasi penangkal petir yang direncanakan adalah sistem faraday dan
sistem ionisasi radio aktif.
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